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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.  

 

Aos dezessete 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, 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 

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. 05 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 10 de fevereiro de 

2020. 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 Ofício nº 023/2020. 2. Ofício nº 023/2020 – SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portarias n° 34 ao 44/2020, *Decreto n°3.441/2020. Terminado o Expediente, 

o Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 16 a 22/2020. 1. Indicação 

nº 016/2020, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto ao Setor Competente do Munícipio, visando 

efetuar o serviço de troca de lâmpadas queimadas nos bairros Alvorada – A, B 

e C. 2. Indicação nº 017/2020, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto ao Setor Competente do 

Munícipio, visando efetuar o serviço de troca de lâmpadas queimadas da Praça 

do Cruzeizo, solicito ainda a poda das arvores da referida praça pública. 3. 

Indicação nº 018/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de 

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

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a limpeza da calçada 

na Rua Vânia Estefen dos Santos - Jardim dos Eucaliptos, próximo ao número 

16. 4. Indicação nº 019/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de 

Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo 
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interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a manutenção do 

buraco na Rua Geraldo da Conceição – Jardim dos Eucaliptos, próximo ao 

número 21. 5. Indicação nº 020/2020, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de 

Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar troca de lâmpadas queimadas em todos os pontos a serem 

identificados na Rua Shigueru Takebe, bem como na Avenida Maria José de 

Siqueira Melo e Heitor da Cunha Braga, ambas situadas no Jardim Takebe. 6. 

Indicação nº 021/2020, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: 

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

Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

troca de lâmpadas queimadas em todos os pontos a serem identificados na 

Rua Marquês de Olinda, localizada no Bairro Vila Márcia. 7. Indicação nº 

022/2020, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que seja feito o nivelamento dos bloquetes da Rua Sebastião Silva, localizada 

no bairro centro. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 002/2020. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 1. 

Projeto de Lei n° 002/2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento 

de veículos prestadores de serviços junto ao município de Biritiba Mirim. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem:  “O nobre vice-

presidente leu o projeto, não foi lido a justificativa, mas independente se for 

dispensada a justificativa, sem problema nenhum, apenas por uma questão de 

esclarecimento quanto a esse projeto apresentado, esse projeto, na 

constatação in loco junto à empresa prestadora de serviço de transporte 

municipal, principalmente, especificamente, transporte escolar, esse Vereador 

presenciou que 90% dos veículos da empresa que presta serviço não constam 

com a placa do município de Biritiba Mirim. E como todos sabem aqui, acho 

que todos aqui têm veículos, nós estamos no período de pagar-se o IPVA. E o 

IPVA... vossa excelência, como corretor de automóveis, sabe muito bem 

quanto custa um IPVA de um micro-ônibus, por exemplo; 50% do IPVA que é 

recolhido, ele vai para o município de origem. E se o ônibus está com... ou o 

micro-ônibus está com a placa do município de Registro, a partir do momento 

que ele foi pago o IPVA dele, está indo o recurso para o município de Registro 

e não para o município de Biritiba Mirim. Então está tendo uma evasão de 

recursos do município para outro município, por a empresa não ser obrigada a 

registrar, não só essa empresa, mas qualquer prestador de serviço a partir do 
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momento de 90 dias, tem um contrato acima de 90 dias, de ter os seus 

veículos registrados com placa do município de Biritiba Mirim. Por isso peço 

apoio dos nobre vereadores após análise das comissões. Muito obrigado”. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 

002/2020. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o vereador Fernando pelo projeto de extrema importância, que, 

como nosso município é um município muito carente, com este projeto, a gente 

sabe que vai dar uma ajuda referente a esse recurso, pagando os impostos 

dentro do município. Se o vereador permitir, gostaria de assinar o projeto junto 

com ele.” O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Além 

de estender ao nobre vereador Reinaldo, estendo a todos os vereadores que 

queiram assinar o projeto, só lembrando para reforçar a justificativa, de que, de 

uma forma ou de outra, a empresa vai pagar o IPVA, seja com a placa de 

Registro ou de qualquer outro município, seja com a placa de Biritiba; então 

que se pague com a placa de Biritiba, porque a despesa não vai gerar nenhum 

ônus para a empresa, que ela já tem a despesa natural, que é o IPVA de 

durante o ano, então não vai ter diferença nenhuma no custo operacional dela, 

não vai alterar em nada. Muito obrigado!”. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 003/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR 2. Projeto de Lei n° 003/2020: 

Institui o Auxílio-Transporte para os servidores públicos municipais de Biritiba 

Mirim, revoga as disposições em contrário e dá outras providências. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 035 a 047/2020. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria que fosse 

colocado na Ordem do Dia a Moção de Apoio que a dona Titi, professora 

aposentada, solicitou a este Vereador novamente, devido algumas falhas no 

documento anterior, que ela passou e faltou adicionar alguns artigos referentes 

ao documento. E como esse documento está em trâmite e quase em processo 

de finalização, ela precisaria que essa Moção de Apoio fosse aprovada nesta 

sessão. Obrigado, Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “Peço ao nobre Vereador que traga até a mesa para mim poder 

estar apreciando a urgência desse requerimento, por favor”. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 035/2020: Requer ao Senhor Heitor Brandão Azevedo, 

Superintendente do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), a 

possibilidade de doar 30 (trinta) pés de eucalipto a ser utilizado no setor de 

obras do nosso município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 2. Em única discussão e votação o 
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Requerimento nº 036/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja providenciada a 

fiscalização de trânsito na Rua Maria Gema – Jardim Vista Alegre, a qual, após 

ser mudada a sua mão de direção tornando-a via única, muitos condutores 

ainda não estão respeitando a nova legislação. APROVADO. 3. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 037/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a notificação ao proprietário do terreno localizado ao fundo da 

Rua Erival Bento Zanetti. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 038/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que junto a Secretaria de Obras, solicito informações sobre as estradas, 

ruas e vias municipais, se tem a existência de plano de manutenção para as 

mesmas, e se tem solicito informação do cronograma para aplicação deste 

plano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

039/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente e que sejam tomadas as devidas 

providências em relação a lombada/redutores de velocidade na entrada da 

Estrada Kobayashi (próximo ao Guaraçai) - Bairro Nova Biritiba. APROVADO. 

6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 040/2020: Requer ao 

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

Departamento Competente e que sejam tomadas as devidas providências em 

relação a expansão e reparo da iluminação pública em toda a extensão da Rua 

Quirombo Awazu-Bairro Vila Márcia. APROVADO. 7. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 041/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, pedido de informação referente ao andamento da obra de drenagem e 

pavimentação na Estrada Nirvana Trecho I e II – Bairro Nirvana. Este 

requerimento reitera o oficio de n° 005/2018 e os requerimentos de n° 

064/2019 e n° 110/2019. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 8. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 042/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, e que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, tome providências 

e seja feita uma operação tapa buracos e manutenção da Rua Oliveira 

Camargo e Rua Francisco Pereira Camargo, Bairro Centr. APROVADO. 9. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 043/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto ao Departamento 

Responsável, faça estudos e elabore um cronograma para que seja feito a 

limpeza de todos os Bueiros da cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 
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VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 10. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 044/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo verifique através da Secretaria de 

Turismo a resposta ao ofício AP 54/2020 ref. ao PL 595/19 encaminhado a 

Vossa Excelência pelo Deputado Estadual André do Prado para providências 

no sentido de inscrição da cidade de Biritiba Mirim, no MIT. APROVADO. 11. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 045/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo verifique e disponibilize uma 

área no km 18 ou no Casqueiro do município para criação de um espaço de 

zoonoses. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria 

primeiramente de parabenizar o nobre Vereador Marcelo, que é de suma 

importância esse requerimento e nós estamos falando de saúde pública, nós 

temos aí várias escolas aí que foram desativadas, não só como no Casqueiro, 

como a Terceira, tem ali na estrada Casa Grande, e temos aí prédios 

deteriorados que estão aí servindo.... está deteriorando, sendo que a gente 

pode utilizar. Nós temos um problema sério na cidade de cães na rua, muitos 

abandonados, então precisa, sim, de uma estrutura. Parabéns, nobre 

Vereador! O senhor foi muito feliz no requerimento, se o senhor permitir, 

gostaria de fazer, assinar junto com o senhor, com a sua permissão, e conte 

com o apoio desse vereador.” O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

responde: “Tá bom, sinta-se convidado." O Vereador Sergio de Paula Franco 

solicita pela ordem: “Gostaria também de parabenizar o nobre vereador 

Marcelo pela iniciativa e pedir permissão para assinar junto com vossa 

excelência.” O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo responde: “É uma 

honra, sinta-se convidado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo pela propositura; é uma 

luta também que muitas pessoas, muitos munícipes aí cobram da gente aí 

quanto à saúde animal aí, e gostaria de também fazer parte dessas...”. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo responde: “É uma honra. Estendo 

o convite também aos demais vereadores que se sentirem apreciados pela 

causa.”. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO E LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. 12. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 046/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo disponibilize através da 

Secretaria e Órgão Responsável seguintes informações: - Edital de Publicação 

e chamamento para a locação e exploração comercial das barracas 

especificando a quantidade disponível e suas metragens e valores cobrados; -

Considerando que a Praça São Benedito e adjacências inclusive o Palco de 

eventos, tratam-se de prédios e espaços públicos, solicitando cópias dos 
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processos licitatórios ou de dispensa de licitação composto da Cessão do 

espaço público e escolha das Empresas que irão explorar o evento, bem como 

dos equipamentos de som, iluminação, gradil de contenção, banheiro químicos, 

especificando as datas, atividades e festividades relativas ao Carnaval; - 

Valores despendidos na cobertura do evento com segurança privada, agentes 

e veículos, trânsito e funcionários municipais, de que áreas e secretarias. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR. 13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 047/2020: 

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

Competente para que seja feita a manutenção, limpeza, retirada de entulhos e 

cascalhamento em todas as Ruas do Bairro Castellano. APROVADO. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de Apoio nº 002/2020. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 14. Em 

única discussão e votação a Moção de Apoio nº 002/2020: Manifesta apoio à 

PEC 15 (proposta de emenda à constituição estadual 15/2019) e ao Projeto de 

Lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O 

vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de pedir aos 

nobres pares aí que comunicassem e pedissem aos seus deputados esse 

apoio, tendo em vista aí que vários agentes, policiais civis, militares, agentes 

penais, inclusive alguns da nossa cidade, sempre foram demitidos em torno de 

atos administrativos, mesmo não sendo condenados na parte criminal cabível. 

E esses policiais militares, hoje, num grupo de mais ou menos 15 mil policiais 

militares em todos os municípios do Estado de São Paulo estão com essa... 

fizeram essa proposta de emenda. E todos os municípios que a gente estava 

fazendo uma pesquisa aí, todos estão pedindo o apoio aos seus deputados, 

vereadores de outros municípios, e ficaria deselegante se nossa cidade 

também não participasse desse tipo, desse ato, um ato de cidadania para que 

seja feita a justiça devida. E, com isso, o estado também integraria ao seu 

quadro aí de funcionários na área da segurança pública uma grande mão de 

obra, cortando os custeios aí de novas contratações. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. APROVADO. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “O nobre vereador Reinaldo Pereira Júnior solicitou que fosse 

colocado na Ordem do Dia uma Moção de Apoio, correto? Eu gostaria de dar 

uma sugestão aos nobres pares: para que se atentem na entrega dos 

materiais, e, quando tiver qualquer material a ser colocado na Ordem do Dia, 

que os nobres pares coloquem esse pedido de urgência para ser apreciado por 

esta presidência. Portanto, nobre Vereador, solicito à vossa excelência que 

coloque na próxima sessão o seu Requerimento.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. presidente, o nobre Vereador Reinaldo... 
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eu tive a oportunidade de ler a Moção e essa Moção, ela fala justamente sobre 

a questão do FUNDEB. E hoje pela manhã, na pesquisa que eu estava fazendo 

sobre a questão do FUNDEB, esta semana nós temos a votação do relatório 

final na comissão especial da Câmara dos Deputados, até quinta-feira para 

colocar isso em plenário. Então, essa Moção, ela trata justamente sobre a 

questão da inclusão ou a manutenção dos aposentados e pensionistas na área 

da Educação, da qual existe uma discussão muito forte, que é a exclusão dos 

aposentados e pensionistas. O vereador Reinaldo requereu à vossa 

excelência, requereu à vossa excelência a inclusão na Ordem do Dia. Eu não 

vejo... eu não vejo, até pelo decorrer do horário, eu não vejo nenhum tipo de 

prejuízo nós analisarmos essa matéria, que é apenas uma Moção, até pela 

urgência que nós temos de apresentar e encaminhar isso antes que seja 

discutido, porque seria um reforço ainda mais de peso para que a gente possa 

interferir também junto na opinião dos Deputados, na votação do relatório final. 

Então eu requeiro à vossa excelência que incluamos na presente sessão, até 

porque, caso não seja isso, já vamos para as discussões finais. Eu entendo 

que existe um acordo entre nós, vereadores, de apresentarmos os projetos até 

quinta-feira, mas devido à necessidade e à urgência desse requerimento, eu 

faço coro e requeiro à vossa excelência a inclusão na Ordem do Dia.”. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também faço coro ao nobre 

vereador Fernando, eu acho que é de suma importância nós agilizarmos, 

senão, quem será prejudicado são realmente as pessoas que estão 

dependendo dessa PEC. Então eu gostaria de solicitar à vossa excelência, 

com certeza não irá acontecer nas outras oportunidades, mas, desta vez, eu 

gostaria que a vossa excelência acatasse o requerimento de nobre Vereador. 

Obrigado.” O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu 

gostaria também de fazer coro do requerimento do vereador Reinaldo, da fala 

do Fernando, gostaria de fazer apoio a vocês, e gostaria que o senhor 

presidente, assim, até entendo, compreendo, tem muitos trabalhos, mas, como 

é um documento de suma importância para o nosso município, então gostaria 

de fazer coro junto com eles, e que o senhor entendesse que é de suma 

importância para nossa cidade. E se esse documento foi preparado, tenho 

certeza que o senhor vai tratar com carinho, vai entender. E se fosse um outro, 

uma outra questão que desse tempo hábil para tratar, colocaria-se em outra 

ocasião. Muito obrigado!”. O vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Eu gostaria de fazer minhas as palavras do nobre vereador Fernando, 

nobre vereador Jorge, assim como do Vereador Juca, também solicitando 

inclusão na Ordem do Dia.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “Bom, eu gostaria que os nobres pares entendessem que essa 
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matéria já foi discutida na sessão da semana passada, correto? Então não é 

isso que vai impedir do nobre Vereador seguir com sua documentação junto à 

ALESP, correto? Se existe uma correção para ser feita, essa aqui já é matéria 

de semana passada, onde o mesmo foi aprovado. Então não é colocando na 

Ordem do Dia ou não que vai impedir da vossa excelência seguir com seu 

trabalho. Mas, em atendimento... em atendimento aos nobres pares, eu vou 

colocar em votação. Mas eu gostaria que os nobres pares se atentassem para 

não querer colocar um requerimento, por mais básico que seja, se colocar com 

urgência, tudo bem, agora, quando for às 14h30 do dia da sessão, para colocar 

em Pauta, eu só gostaria de pedir a compreensão dos nobres pares, apenas 

isso, tá? Então, atendendo o Requerimento dos nobres pares, o pedido dos 

nobres pares para colocar na Ordem do Dia, eu gostaria...”. O vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Como já foi dito, realmente a 

gente tinha um acordo realmente aqui da gente... não sei, pegado de goela 

abaixo com projetos que chega em cima da hora. Só que esse projeto 

realmente ele já foi, veio, tinha umas falhas, ele foi para corrigir, só que 

realmente eu pergunto ao nobre vereador Reinaldo: por que realmente esse 

requerimento não foi enviado antes, ô, vereador?”. O vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita um aparte: “A dona Titi veio até meu gabinete na tarde 

de hoje e falou que, quando foi encaminhar esse documento para a presidente 

do FUNDEB, do pessoal dos professores aposentados, houve um erro em 

alguns aspectos, que não estava incluindo os professores aposentados. Por 

isso que ela veio até mim e solicitou mais uma vez e pediu a colaboração de 

todos os vereadores, até mesmo porque já foi passado em pauta assuntos 

muito menos relevantes, muito menos relevantes. Eu acho que a gente tem 

que ter um bom senso; se a gente está no tempo de sessão que... a gente... 

tem sessão que vai até 6h30, hoje é quatro horas da tarde ainda, então acho 

que eu nunca peço para colocar nada na Ordem do Dia, hoje foi uma situação 

à parte, devido a uma professora aposentada com essa situação, me explicar 

que existia essa necessidade, essa urgência, por isso eu solicitei que fosse 

colocado na Ordem do Dia.”.  O vereador Lourival Bispo de Matos responde: 

“Ah sim! Mas eu fiz essa pergunta à vossa excelência porque eu sei que a 

vossa excelência também não ia colocar um projeto desse cima da hora, até 

porque a vossa excelência sabe o nosso acordo que temos na casa, e para 

não quebrar realmente hoje. Mas eu também, nesse momento, eu solicito e 

peço a compreensão do nosso presidente, que realmente acate. Mas vamos 

daqui pra frente realmente, até por nós podermos orientar essas pessoas 

também, que não venha mandando... tem uns problemas, a gente sabe que 

tem urgência, que até eu acompanhei quando o presidente Fernando, o 
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vereador Fernando falou vai ter a votação agora, decisiva essa votação. E se 

realmente não for votado hoje, praticamente vai ter um problema lá na frente. 

Então é melhor... acho que a gente quer para o nosso município é o bem de 

nosso município, então vamos abrir essa... como se diz? Esse espaço hoje. 

Mas pedimos que... acho que todos nós temos essa compreensão de 

realmente, quando solicitar, a gente: „Oh, infelizmente não mandou, não seguiu 

realmente o tempo hábil, não vamos atender.‟. Muito obrigado!” O vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu gostaria de saber se o 

senhor já autorizou a inclusão dessa Moção de Apoio, que a gente desse 

continuidade nos trabalhos, que não cabe aqui a gente ficar discutindo sobre 

isso. É uma Moção de Apoio de suma importância, então vamos dar 

continuidade nos trabalhos. Obrigado.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para deixar claro que esse ponto 

específico dessa Moção, ela não estava na Moção da semana passada. A 

semana passada, nós falávamos genericamente sobre a PEC 15 e sobre a 

PEC 65, que trata-se da questão do FUNDEB e do FUNDEB permanente. Essa 

Moção, ela está tratando especificamente sobre os aposentados e pensionistas 

para a manutenção dos aposentados e pensionistas no FUNDEB. É claro que 

são temas interligados, mas é uma Moção específica, por isso a importância. E 

considerando que nós temos até quinta-feira a votação da comissão especial, a 

semana que vem, a sessão nossa é praticamente dia 27 de fevereiro, então 

não vai chegar a tempo na comissão especial, e seria de suma importância 

este documento chegar na comissão especial ainda essa semana. Muito 

obrigado, senhor Presidente.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

concluiu: “Eu entendo os senhores vereadores, mas eu gostaria também que 

vocês entendessem que não é questão de tempo, se é 16 horas ou é 16h30, 

ou se é 17, ou se é 19 horas, é uma questão de ordem. Eu acho que os 

vereadores mesmo têm que se atentar ao prazo de entregar todo o material na 

secretaria. Então isso aqui não é uma questão de tempo, porque vocês querem 

o quê? Que isso aqui vira uma bagunça? Isso aqui não vai virar bagunça, não! 

Mas, em atendimento aos vereadores, coloco em votação a Moção de Apoio do 

nobre vereador Reinaldo Pereira Júnior.”. Atendendo ao pedido do Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior, o Sr. Presidente coloca-o em votação. APROVADO. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem:  “Eu gostaria de solicitar de 

vossa excelência, eu já estou de antemão dizendo que eu sou a favor da 

Moção do nobre Vereador, mas eu preciso me retirar porque meu amigo está 

sendo sepultado agora, precisamente daqui a 15 minutos; com o aval de vossa 

excelência, gostaria de me retirar. Muito obrigado”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva responde: “Consentido, nobre vereador, meus 
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sentimentos aos familiares e amigos do seu amigo.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita a leitura da Moção de Apoio nº 003/2020. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 15. Em única discussão 

e votação a Moção de Apoio nº 003/2020: Ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. O vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita pela ordem: “Eu gostaria que todos os vereadores 

assinassem essa proposição, tendo em vista que, quando a dona Titi veio atrás 

deste Vereador, ela solicitou apoio de todos os vereadores, não só desse 

Vereador, mas o apoio de todos os vereadores, devido à importância desse 

documento para todos os professores aposentados. Obrigado, senhor 

Presidente.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo pela apresentação da presente 

Moção; como ele já estendeu a todos os vereadores para assinar, então não 

irei nem solicitar, tendo em vista a autorização do mesmo. Muito obrigado.” O 

vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu gostaria de 

agradecer ao senhor presidente por atender ao pedido de todos os nobres 

vereadores, parabenizar o nobre vereador Reinaldo pela propositura e, como o 

nobre vereador Fernando colocou, agradeço a oportunidade de poder assinar 

junto.”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o Reinaldo Júnior, Vereador, o nobre, gostaria também de 

parabenizar o seu ato, que reviu a situação, até porque estamos aqui todos 

trabalhando juntos. Muito obrigado.”. O vereador Fábio Robério Barbosa 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo aí e 

agradecer à vossa excelência por ponderar a situação e... para a gente poder 

trabalhar da forma mais democrática aqui dentro. E conte com meu apoio, 

vereador. Muito obrigado.” APROVADO. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Gostaria da sua permissão para mim atender um 

munícipe ali no meu gabinete, a minha retirada.” O Sr. Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do plenário. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser tratada, gostaria a dispensa da 

minha pessoa, que eu tenho uma reunião nesse exato momento.”. O Sr. 

Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário e solicita ao Primeiro 

Secretário que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para 

fazerem uso Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Lourival 

Bispo de Matos, que, com a palavra diz: “Boa tarde, senhor Presidente, a toda 

a sua diretiva e os nobres vereadores e todos os presentes, uma boa tarde. No 

dia 14/02 foi o último dia para efetuar, como se diz, os pedidos das emendas, 

os dias das emendas para os municípios. Através do projeto de lei 

orçamentária anual para 2020, cada um dos senhores vereadores fizeram 
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nossa solicitação. Eu sempre digo que no nosso município temos dois 

deputados que sempre estão sempre presentes, que são André do Prado e 

Márcio Alvino, representando o nosso município, que através das urnas, 

contribuíram para a eleição de 65 deputados federais, como seus votos e dois 

senadores. Esse vereador informa a todos que... às vezes a gente... tem hora 

que nos dá um baque do coração, mas morro com meu coração, mas não sofro 

dele ((risos)), vocês desculpem, viu, gente? Infelizmente a vida a nossa é 

assim mesmo. Então, representando os nossos municípios que, através das 

urnas para eleição de 65 deputados federais, como seus votos e de dois 

senadores. Esse Vereador informa a todos que oficializou três senadores, três 

senadores e 13 deputados federais com as emendas para o nosso município, 

somando 17 pedidos, que são para a saúde, educação, pedidos para a 

requisição de vans para levar paciente, compras de equipamentos para 

exames e reformas para os UBSs do município, assim como as emendas para 

construção e reforma das creches e escolas do município. Seria de grande 

facilidade, grande felicidade se todos os ofícios enviados fossem atendidos. Iria 

ajudar demais o nosso município, ainda mais nesta área que estão, que 

esperam que o prefeito tenha feito o mesmo que nós estamos fazendo, e ter 

pleiteado também, por emenda, assim, de tudo fazer, de um tudo para não 

perder as emendas e recursos. Aí eu digo, senhor Presidente, hoje não só esse 

vereador, mas tenho certeza que todos os vereadores que estão presentes, 

todos eles fizeram a solicitação a seus deputados federais, deputados 

estaduais e senadores que tiveram votos nessa cidade. Agora me pergunto a 

mim mesmo: se desse pleito agora que estamos aqui, estamos no mês de 

fevereiro, chegar, com fé em Deus, essa oportunidade de a gente ter algumas 

emendas que vêm a esse município, nós queremos saber realmente onde o 

nosso prefeito vai ser colocado realmente essas emendas, de todos que nós 

estamos solicitando. Porque é difícil hoje você cobrar, vamos dizer assim, 

cobrar dos deputados federal e deputado estadual, do Senado e que depois as 

emendas chegam nesse município e que ela se torna em vão, e é aquilo que 

nós não queremos. Queremos; para isso nós estamos se esforçando, todos os 

Vereadores, para com que essas emendas venham para nos dar um alívio à 

nossa população da nossa cidade, porque o caos que nós estamos passando 

hoje, gente, não temos mais esperança de realmente... O dinheiro do pré-sal 

chegou e já se foi, não deu nem para pagar as dívidas que tinha. Infelizmente é 

uma situação gravíssima para nosso município. E hoje nós vemos aí sem 

maquinário, sem carro para atender a população, e só o choro de cada um 

eleitor derramando e solicitando o quê? Que, pelo amor de Deus, que o prefeito 

atenda e que realmente... „Vereador, eu estou indo na prefeitura, o prefeito não 
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atende!‟. Agora, gente, tivemos uma situação essa semana da Fonte Mogiana, 

uma coisa lastimável que jamais um prefeito pode deixar de atender um 

empresário que nem o Luís, que hoje emprega quantos funcionários do nosso 

município? Esteve lá, ele disse: „Não, estou atendendo as prioridades‟. E que 

prioridade é essa, que os caminhões da fonte que iriam passar lá quebrou três 

molas? Gastou mil quinhentos e poucos reais que ele teve que pagar, porque 

os caminhões são contratados, ele teve que pagar. Agora, não mandou uma 

máquina! Se não tem da prefeitura, mas alugue, mas uma empresa que 

realmente contribui com nosso município, não só com os impostos, como 

contribui dentro da mão-de-obra do município, com os funcionários. Então foi 

obrigado que ele comprar 25 metros de bica corrida, alugar uma máquina e 

colocar na estrada. Essa mesma máquina que foi alugada teve que tirar as 

lombadas que estavam na subida ali da Avenida Brasil, ali na Débora, porque 

nem automóvel conseguia subir mais. Graças a Deus, ainda bem que tem essa 

empresa que contribui até com isso. Está contribuindo com a própria prefeitura, 

onde ela não está contribuindo com o próprio empresário. Mas é uma coisa que 

daqui a mais uns dias está novamente; eu só quero ver se o senhor Prefeito 

não tem a coragem de chegar e mandar uma máquina lá. Se não tem da 

Prefeitura, mas alugue uma hora de máquina, mas dê condições de ir e vir, 

porque acho que o mínimo que pode se fazer, o mínimo que se espera é dar o 

direito do cidadão ir e vir, porque a hora que nós estivermos nessa cidade, nós 

não temos o direito de ir e vir, o que é que nós estamos fazendo mais aqui 

nessa cidade? Então hoje é difícil! Eu queria que o prefeito tivesse essa 

compreensão, que não é possível que chegue um caos desse e as pessoas 

estejam aí... tenho certeza, não é só esse vereador, não, porque eu sei que 

todos os Vereadores estão sendo cobrados, às vezes muitos. Até eu digo 

assim: às vezes muitos não falam, não quer falar, mas eu é que tenho essa 

posição, jamais me calo! Jamais me calo! Porque eu sou cobrado pela 

população! Então eu tenho que... sou obrigado a esclarecer toda a realidade do 

que está se passando dentro da nossa cidade. E aí sempre digo: „Prefeito, 

faça, que eu vou lhe agradecer‟. O senhor não fez? Vou meter-lhe o pau. Muito 

obrigado.”. E não havendo mais vereadores inscritos para uso da Tribuna, o 

senhor presidente Robério de Almeida Silva faz as considerações finais: “Eu 

gostaria de fazer um comunicado aos senhores vereadores e senhora 

vereadora também; ponto facultativo dia 24 de fevereiro de 2020 - 24 de 

fevereiro de 2020 -; feriado, dia 25 de fevereiro de 2020, Carnaval; dia 26 de 

fevereiro de 2020, ponto facultativo até às 12 horas; Sessão Ordinária dia 27 

de fevereiro de 2020 às 15 horas. E ficou decidido então pelos presidentes das 

Comissões Permanentes de toda quinta-feira às 14h30 ter as reuniões das 
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comissões. Gostaria também de informar aos senhores vereadores para que 

fiquem atentos: na próxima sessão, vai entrar em deliberação um projeto do 

Poder Executivo, correto? Como o nobre vereador Lourival Bispo de Matos e 

mais alguns outros vereadores aqui me pediram para que informe 

antecipadamente os projetos; então já estão disponíveis, nos e-mails dos 

senhores, o projeto. Embora só vai entrar em deliberação na próxima sessão, 

conforme comentado aqui, é importante que os senhores vereadores apreciem 

esse projeto para que, na hora da reunião das comissões, que os nobres pares 

já tenham ciência da decisão que cada um irá tomar em relação ao projeto, não 

só do Executivo, mas também do Legislativo; eu falo do Executivo, porque eu 

vou tentar... vou ver se eu consigo, o quanto antes, dar ciência para os 

senhores; eu acredito que vai ser melhor para todos os vereadores, ou seja, 

para todos nós, inclusive para o município. Como eu sempre disse: o que for 

bom para o município, eu não vejo problema. E existe o entendimento assim: 

cada Vereador tem um entendimento; para um, pode ser bom; para outro, pode 

ser ruim, mas a decisão é de cada um, de cada um de vocês. Gostaria de 

agradecer a presença de todos os munícipes aqui presentes, funcionários, e 

desejar uma boa tarde a todos e que fiquem com Deus. Então, terminada a 

Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a todos os 

presentes e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 17 de fevereiro de 

2020. 
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