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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, 

Sergio de Paula Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de 

Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Vice 

Presidente, Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 043 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador 

Fernando José Gonçalves justifica a ausência do Vereador Lourival Bispo de 

Matos, pelo mesmo estar de atestado médico, e do Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo, por este estar em situação de risco devido à pandemia 

causada pela doença covid-19. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 16 de março de 2020. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

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

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

O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Ofícios nº 049 e 051/2020 e Ofícios de 

Vetos do Poder Executivo. 2. Ofício n.º 49/2020 - SMA – Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 91, 

92/2020 *Decreto n° 3.450, 3.451, 3.452, 3.453 e 3.454/2020 *Contrato n° 

01/2020 – Inexigibilidade de Licitação n° 02/2019 *Contrato n° 007/2020 

*Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 059/19 *Termo Aditivo n° 01 ao Contrato 

n° 005/20 *Termo Aditivo n° 06 ao Contrato n° 05/19. 3. Ofício n.º 51/2020 - 

SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Decretos n° 3.455, 3.456, 3.457, 3.458, 3.459 e 3.461/2020 

*Portarias n° 93, 94, 96 ao 102 e 105 ao 108. 4. Ofício - Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim - Mensagem n° 002/2020 - Assunto: Veto Total ao Autógrafo n° 

005/2020 – Projeto de Lei n° 009/2020. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor presidente, esse Projeto de Lei sobre 

a questão da utilização do álcool, acho que foi do vereador Marcelo, não me 

recordo, da vereadora Zuleika, que foi apreciado por essa casa e foi aprovado. 
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Eu, prestando atenção no que o segundo secretário leu da justificativa, o 

senhor Prefeito está justificando que cabe ao Executivo baixar o decreto de 

calamidade pública, isso é indiscutível! A competência é do próprio Executivo 

mesmo. Só que o projeto não fala em calamidade pública; o projeto fala em 

fornecimento de álcool gel. A justificativa que está dando é como se o projeto 

fosse transformar o município em calamidade pública. Então eu solicito uma 

atenção das comissões, eu tenho certeza e a confiança no trabalho dos nobres 

pares que fazem parte da comissão, para uma análise mais aprofundada desse 

veto, porque a justificativa, ela não condiz com a realidade, com a justificativa 

do projeto, com o objetivo do projeto da vereadora Zuleika, que é a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais fornecerem aos seus clientes 

álcool gel; não está se tratando de calamidade pública, ela cita, em algum 

momento, a calamidade pública no projeto, nós até discutimos isso, mas a 

intenção do projeto não é transformar o município em calamidade pública; 

então eu acho que a justificativa não foi plausível no meu ver quanto à questão 

do veto, não justifica o veto desse projeto. Muito obrigado.”. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Agradeço a fala do 

nobre vereador Fernando, e é exatamente isso, além do que, esse Projeto de 

Lei foi antes do decreto de calamidade, tá? E vidas, prevenção, a gente tem 

que ter a qualquer momento, o tempo todo, independente do coronavírus, do 

COVID-19, tem outras doenças também que a gente pega se não tiver higiene 

das mãos. E também eu peço a colaboração de todos os nobres para que me 

ajude a quebrar esse veto. E o decreto de calamidade é para um período 

específico, esse projeto é para o tempo todo, para a saúde da população todo 

o tempo todo. Muito obrigada, Presidente.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Será encaminhado o projeto às comissões.”. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Visto que não tem nenhuma matéria a ser 

discutida em termos de projeto, eu gostaria de contar com a sua bondade, eu 

gostaria de retirar-me. Muito Obrigado.” O senhor Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do plenário. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura Ofício de Veto ao Projeto de Lei nº 11/2020. 5. Ofício - Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim - Mensagem n° 003/2020 - Assunto: Veto Total ao 

Autógrafo n° 006/2020 – Projeto de Lei n° 011/2020. O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Para não ser repetitivo, eu apenas faço 

das minhas palavras também, da mesma forma do projeto da vereadora 

Zuleika, faço também as minhas palavras referente a esse projeto. Não está se 

tratando de calamidade pública, está se tratando de fechamento de áreas 

públicas em detrimento de uma pandemia, seja do COVID ou seja de qualquer 

outra pandemia. Então a regulamentação é natural, é por decreto, só que uma 
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lei, ela sobrepõe ao decreto. Então faço das minhas palavras anteriores as 

mesmas nesse projeto. Muito obrigado”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “De nada, nobre vereador, será encaminhado às 

devidas comissões.”. Terminado o Expediente, passou às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 47 a 49/2020. 1. Indicação nº 

047/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo tome providencias 

necessárias para que seja feito serviço de roçada na estrada do Saito Bairro 

Rio Acima. 2. Indicação nº 048/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

à Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Estradas Nilo Garcia e Santo Antônio, no Bairro do Sogo, 

nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 

078, 118, 158, 225, 257 e 296/2019. 3. Indicação nº 049/2020, de autoria do 

Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feita 

a troca de lâmpadas nos postes localizados na Rua Artur Bernardes próximo 

ao n° 272, Vista Alegre. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO 

DIA. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria 

que colocasse na Ordem do Dia o Projeto de Resolução nº 002/2020 da Mesa 

Diretiva.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: 

“Senhores pares, por se tratar de um projeto de resolução, que inclusive nós, 

na semana passada, enquanto estivemos em reunião com a Secretária da 

Saúde, a Vânia, então eu vou colocar em deliberação esse projeto de nº 

002/2020, que é para combate a COVID-19 dentro do nosso município.”. O Sr. 

Presidente solicitou, então, a leitura do Projeto de Resolução nº 002/2020. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 1. Projeto de Resolução n° 002/2020: 

Autoriza a Mesa Diretora da Câmara de Biritiba Mirim a antecipar a devolução 

do saldo do duodécimo recebido ao Poder Executivo e dá outras providências. 

O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor 

Presidente, vossa excelência colocou em deliberação esse projeto, já estamos 

na Ordem Dia; antes de tudo, gostaria de parabenizar a mesa diretiva pela 

decisão tomada, eu acho que foi uma decisão coerente, não é uma decisão 

hipócrita, como muitos aí estão fazendo, câmaras afora aí, fazendo politicagem 

em cima, dizendo que doa isso, doa aquilo, que, na realidade, não está doando 

nada. A câmara, a mesa da câmara tomou a decisão acertada, da sobra do 

duodécimo, até o presente momento, fazer essa devolução para que seja 

utilizado na campanha, nos trabalhos do Executivo, principalmente do COVID. 

Estava conversando agora com Vereador Sergio, com a Vereadora Zuleika, 
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justamente sobre esse projeto, até porque nós não tivemos acesso, tivemos 

acesso agora apenas, mas, da parte desse Vereador, sou favorável ao projeto, 

inclusive solicito de vossa excelência a inclusão na Ordem do Dia, para que a 

gente possa fazer o repasse desses recursos da Câmara Municipal, que não 

foram utilizados até o presente momento, para que o Executivo possa aplicar 

realmente dentro do combate ao COVID. Deixar bastante claro, e aí também 

cabe à mesa diretiva da câmara e, mais especificamente, a vossa excelência, 

como presidente que representa essa casa, deixar bastante claro de que esse 

recurso é única e exclusivamente para o combate ao COVID; não é para folha 

de pagamento de departamento A, departamento B, não é para aquisição de 

departamento A, departamento B; é para o Departamento de Saúde, tudo que 

for relacionado à prevenção ao COVID. Que fique bastante claro isso para o 

Executivo na mensagem que vossa excelência vai encaminhar, como creio eu, 

esse projeto sendo aprovado pelos nobres pares. Então mais uma vez 

parabenizo e solicito a inclusão da Ordem do Dia.”. Atendendo ao requerimento 

verbal do nobre Vereador, o senhor Presidente o coloca em votação. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos 

para análise do projeto pelas comissões permanentes. Retornando, o 

Presidente solicita que se faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Resolução nº 002/2020. AUTORIA DA MESA 

DIRETIVA. 1. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de resolução nº 002/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], 

Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter 

Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO por unanimidade o parecer. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva se manifesta: “Oito vereadores votaram a favor, e o nobre vereador 

Fernando José Gonçalves e o nobre vereador Juniel da Costa Camilo votou 

como ad hoc, né, que nós fizemos agora...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para justificar, tanto eu quanto o 

vereador Juniel não fazemos parte da Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento; então, que fica registrado em ata de que, na ausência do vereador 

Marcelo, por questões clínicas, e do Lourival, também por questões clínicas, eu 

substituí o vereador Marcelo como relator ad hoc, e o vereador Juniel Costa 

Camilo também substituiu o vereador Lourival como membro ad hoc.”. Em 
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única discussão e votação o Projeto de Resolução nº 002/2020: Fábio 

Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], 

Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter 

Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO por unanimidade. Para justificativa de seu voto, o Vereador 

Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para justificar o voto, Presidente, 

volto a reafirmar a importância desse projeto e, aprovado o projeto, da mesma 

forma como acredito que seja pelos nobres pares também, como foi aprovado 

nas comissões, deve ser aprovado esse projeto por unanimidade, que o 

Executivo utilize realmente esse recurso para o combate a pandemia do 

COVID. Que esse recurso, como vossa excelência colocou, será 

disponibilizado ao Executivo o valor de 120 mil reais, e que esse recurso seja 

realmente aplicado. E que, posterior a isso, haja a devida a prestação de 

contas a essa Casa de Leis da onde foi aplicado o recurso.”. Terminada a 

votação do projeto, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 

093 a 096/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 093/2020: Requer 

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

Departamento Competente para que seja fiscalizado rigorosamente as filas nas 

agências bancárias/lotérica e a entrada controlada nos supermercados e que 

seja exigido que esses setores tomem providências em relação a orientação 

como marcações no chão para o distanciamento recomendado e comunicados 

fixados nas paredes. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 094/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, e que o mesmo, junto aos Departamentos Responsáveis, tome 

providências para que sejam adquiridas cestas com alimentos que fortaleçam a 

imunidade das famílias carentes do município e que os alimentos sejam 

adquiridos dos produtores e comerciantes locais, com urgência. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu gostaria de parabenizar 

também a vereadora Zuleika por esse requerimento feito, até porque estamos 

passando por situações difíceis, e já venho cobrando também o senhor Prefeito 

referente à merenda escolar já há algum tempo. É um requerimento 

superparecido, e eu gostaria de parabenizar pela sua postura, gostaria de 

assinar junto com a senhora, se a senhora permitir, até porque a gente entende 

que tem muitas famílias passando já por situações difíceis. Então pela postura 

dessa casa hoje, até desse projeto que foi aprovado por unanimidade, também 

a prefeitura... sei que ela está fazendo a sua parte, mas eu acho que teria que 
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ter um olhar para essas pessoas mais necessitadas. Então parabenizo a 

senhora, gostaria de fazer coro junto com a senhora nesse requerimento”. O 

Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar a vereadora Zuleika pelo requerimento e gostaria de fazer parte 

também nessa assinatura, devido ao certo... o ponto crítico que nós estamos 

passando. A nossa cidade já está sofrendo o impacto econômico muito forte aí 

para os nossos pequenos agricultores, eu acho que seria justo e mais coerente 

a prefeitura até ajudar comprando materiais desses produtores aqui e não 

buscando fora. Gostaria de fazer parte e parabenizo a senhora pelo 

requerimento.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita 

pela ordem: “Agradeço a fala dos nobres vereadores, tem a permissão sim de 

assinar junto. É uma ótima oportunidade de ele estar usando esse dinheiro, 

que a gente está devolvendo antecipadamente, para fazer a compra desses 

produtos. Muito obrigada, Presidente.”. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 3. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 095/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de prestar 

informações referentes ao pagamento do Contrato da Empresa de Transporte 

Escolar no período referente entre novembro/2019 e abril/2020. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 096/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que possa disponibilizar merenda escolar na casa dos 

alunos da rede municipal, pois já protocolei um oficio no dia 06/04/2020 com o 

n° 1661 onde até agora nenhuma medida foi tomada até esse exato momento. 

APROVADO. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria de, como não há mais serviço a se tratar nessa casa, gostaria que o 

senhor me permitisse a retirada nesse exato momento, para eu atender um 

munícipe no meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador sua 

retirada do plenário e solicita que se faça a chamada nominal dos senhores 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito 

é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, diz: “Antes de 

tudo, gostaria de agradecer ao Vereador Walter pelo tempo cedido. Bom, 

senhores vereadores, Sr. Presidente, mesa diretiva, a todos que estão 

acompanhando online a nossa sessão, uma boa tarde. Sr. Presidente, nós, por 

decisão da mesa diretiva, nesses últimos trinta dias, ficamos ausentes do 

trabalho físico legislativo, que é justamente as sessões e as reuniões das 

comissões. E muitos questionaram aí sobre o que os vereadores estavam 

fazendo, tendo em vista que não tem sessão e tudo mais. É claro, senhor 

presidente, nobres pares, que eu não vou responder pelos demais, mas vou 
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responder pela minha pessoa. Eu, em momento algum, deixei de ser vereador 

nesse período de afastamento das sessões. Em momento algum deixei de 

trabalhar como vereador, como representante da população. E mais ainda: às 

vezes as pessoas, elas, com essa questão hoje de rede social, acham que o 

vereador que trabalha é somente aquele vereador que posta na rede social o 

que ele está fazendo. Eu tenho outros mecanismos, e cada um tem o seu 

formato, de fazer o seu trabalho e apresentar ao eleitorado; cada um tem o seu 

sistema; têm vereadores que preferem as redes sociais, têm vereadores 

preferem as visitas pessoalmente, têm vereadores que preferem não 

apresentar o que está sendo feito, simplesmente deixar o barco tocar, cada um 

tem a sua peculiaridade, eu não vou entrar no mérito de cada um e respeito o 

mérito de cada um; mas eu, falando por mim, esse vereador, em momento 

algum, deixou de fazer o seu trabalho enquanto vereador nesse período que 

estávamos, assim, ausentes fisicamente da Câmara Municipal. Então em 

momento algum deixei de ser Vereador e deixei de trabalhar como tal em prol 

da nossa cidade. Tenho acompanhado, e alguns vereadores sabem disso, 

passo a passo, o que o Executivo tem realizado nos trabalhos que vêm sendo 

feitos na questão dessa pandemia. E, em especial, gostaria de agradecer à 

secretária Vânia, que, na semana passada, a pedido da própria Secretaria, 

esteve nessa casa, com anuência de vossa excelência, para justificar o que a 

secretaria, enquanto órgão maior, digamos, nessa crise, vem realizando de 

trabalho. E foi uma conversa bastante produtiva, eu acho que deu para 

esclarecer bastante dúvidas dos nobres vereadores quanto ao trabalho da 

secretaria, que, em momento algum, eu, pelo menos, nunca coloquei em 

cheque, até porque tenho acompanhado o trabalho da secretária Vânia já há 

algum tempo. Então, senhor presidente, eu acho que os trabalhos que vêm 

sendo feitos no dia a dia pelo Executivo, às vezes o próprio Executivo, ele falha 

na sua própria comunicação, às vezes deixa-se de divulgar algumas atividades; 

eu não sei, eu não quero entrar nesse mérito do trabalho do Executivo na 

questão da divulgação das ações. Mas nós temos percebido algumas 

dificuldades, porém, algumas incoerências. Senão, vejamos, passamos em 

frente aos bancos, filas e filas, um amontoado de gente em cima do outro, e o 

órgão executivo não está lá para fiscalizar; passamos em casa lotérica, a 

mesma coisa; supermercados, também a mesma coisa, principalmente nos 

finais de semana a questão do supermercados. E, na reunião que a secretária 

Vânia participou, deixou bastante claro; acho que o Executivo tem que ser 

enérgico, porque às vezes é enérgico com o pequeno comerciante que está 

com meia porta para sobreviver, para tentar pagar o seu aluguel, pagar os.... 

colocar a sua sobrevivência, e não é enérgico com as grandes redes, com os 
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bancos. Então que se haja uma fiscalização, mas uma fiscalização enérgica em 

cima, principalmente, da onde se acumula esse aglomerado de pessoas, 

porque não é no pequeno comércio. O pequeno comércio, ele tem um ou outro 

cliente. Agora, se você pega uma rede de supermercado, ela está com 200 

clientes ao mesmo tempo. Você pega uma rede bancária, como, por exemplo, 

a Caixa Econômica Federal, tem mais de 200 pessoas na fila. Então deixamos 

bastante claro a nossa indignação não quanto ao pequeno estabelecimento, 

que está tentando sobreviver da melhor maneira possível sobre essa crise, 

mas principalmente os grandes estabelecimentos. Hoje o que nós vemos na 

cidade são pessoas com meia porta tentando ainda arrumar um jeito de 

sobrevivência para poder pagar o seu aluguel, para poder ter uma renda 

mínima para bancar as suas despesas, não é nem para ter lucro, é pelo menos 

para não ter prejuízo, para poder pagar as suas despesas, coisa que já muitos 

comerciantes não estão conseguindo nem com meia porta, nem com meia 

porta. Agora a grande preocupação é: às vezes o cidadão está lá com meia 

porta e essa meia porta, ela acaba tentando-se dar uma mascarada, ‘Olha, eu 

estou só para receber, eu estou fazendo delivery, tal’. E a gente sabe que, na 

realidade, o comerciante, ele está ali é para sobreviver mesmo, para tentar 

reduzir o máximo possível de despesa que ele está tendo, o prejuízo que ele 

está tendo. Só que isso vem ocorrendo um risco maior ainda, por quê? Porque 

deixa-se de circular o ar dentro do próprio estabelecimento. E às vezes entra 

um cliente ou outro e não tem a circulação de ar. Infelizmente o governador 

Dória tomou a decisão de fechar tudo de uma vez só, fez um lockdown, como 

fala, ele fala que não é lockdown, mas é; fechou tudo! E agora fala que 74% do 

comércio está funcionando! Só se for do comércio dele, porque... que é 

business, que é transferência bancária online, tudo mais, porque o comércio da 

nossa realidade aqui está totalmente oposto do que ele está falando, é todo dia 

falando um monte de besteira na televisão, nos meios de comunicação, e a 

população aqui na ponta aqui é que está pagando o preço. Então tem alguns 

municípios que já tomaram a decisão, já tomaram a decisão de peitar o 

governo do estado, inclusive, judicialmente, e abriu os estabelecimentos 

comerciais. E está na hora do Executivo aqui analisar isso. Porque uma coisa é 

você proibir o estabelecimento de funcionar, a outra coisa é você regulamentar 

o estabelecimento para ele funcionar. E existe possibilidade, sim, de se abrir os 

estabelecimentos, principalmente os pequenos, tá certo? De uma forma 

regulamentada, de uma forma organizada, porque vocês imaginam: o pequeno 

é muito mais fácil de controlar o acesso. Agora, os grandes, eles não estão 

nem aí com acesso, eles querem quanto mais, melhor. Você vai na Caixa 

Econômica agora, a Caixa Econômica não coloca um funcionário lá para 
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organizar a fila. Falta da prefeitura ir lá e autuar, multar, fechar; você vê nos 

supermercados, na maioria das vezes, está lá, não tem um funcionário para 

organizar a fila. Tem também a parte da população também, que não contribui, 

vamos ser realistas! Não adianta sempre só aqui criticar o comércio, não, 

porque tem muita gente também que não respeita; você está na fila, o outro 

está em cima do seu cangote, porque não tem noção nenhuma! Então a 

população também tem a sua parte, a população também joga máscara na rua. 

Então tem os dois lados da moeda. Mas eu acho que, principalmente, esses 

grandes comércios que contêm aglomeração, a prefeitura deveria fazer um 

trabalho um pouco mais efetivo na sua fiscalização. Bom, paralelo a isso, como 

foi dito pela Secretária de Saúde aqui, a prefeitura está montando um local 

para acomodação dos casos de Covid no nosso município. Esse local será 

localizado lá no Ginásio de Esportes, na quadra mais recente que foi 

construída, a última quadra que  foi construída, até porque houve uma 

negociação com a Igreja Católica, mais especificamente, com a Mitra, que há 

uma discussão que depois, posteriormente, eu vou levantar isso, até porque eu 

estou levantando dados, porque a informação que chegou para mim e até onde 

chegou é de que a Mitra ia cobrar um determinado valor da prefeitura; mas 

esse é um caso específico que eu vou cuidar depois; até havia comentado com 

Vossa Excelência que eu ia entrar com alguns questionamentos hoje, mas eu 

vou trabalhar isso com bastante calma, até porque, se não pagou o IPTU até 

agora, não é um requerimento desse vereador que vai pagar ou deixar de 

pagar. Mas isso aí eu vou apurar com mais profundidade, até porque eu tive a 

informação do próprio Prefeito e da própria secretária de que a Mitra ia cobrar. 

Hoje chegou ao meu conhecimento de que a informação que se teve é de que 

não ia ser cobrado. Mas não ia ser cobrado por quê? Porque se mudou de 

opinião, mudou-se de opinião por alguma situação, porque eu já venho desde a 

semana passada questionando sobre essa questão da cobrança por parte da 

Mitra, do espaço para ser utilizado na prevenção do Covid. Mas enfim, essa é 

uma outra situação da qual eu vou discutir um caso à parte. Mas a prefeitura 

está lá montando, parece que começou hoje a montar o hospital lá - só para 

concluir, senhor Presidente - começou hoje a montar o hospital lá no Ginásio 

Municipal de Esportes, e também isso gera uma despesa, e esse recurso que a 

câmara fez, com essa decisão aí, ela acabou ajudando, vai contribuir para 

manter essa despesa. Além do que, só para encerrar, senhor Presidente, eu 

não poderia deixar, nessa sessão, de reconhecer aqui o trabalho do deputado 

Marcos Damásio, que encaminhou um recurso de R$ 250.000, do deputado 

Newton Moura, que mandou um recurso de R$ 300.000, totalizando R$ 

550.000 para a prevenção do Covid; era uma Emenda para infraestrutura, foi 
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revertida para a prevenção ao Covid, e esse recurso já encontra-se na 

prefeitura. E essa semana foi publicado no Diário Oficial, também tem que se 

reconhecer isso, eu sempre fui de direito, de que, quando a emenda, 

independente de quem seja o deputado, eu faço questão de registrar, e tem 

uma Emenda do deputado André do Prado que foi no valor de R$ 150.000 para 

aquisição de uma ambulância, que está disponibilizado também, foi publicada 

no Diário Oficial. Então era essas as minhas considerações, agradeço a todos, 

agradeço ao vereador Walter pelo tempo cedido. Muito obrigado, senhor 

Presidente, desculpa por extrapolar o tempo.”. O próximo vereador inscrito é o 

vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, 

Presidente, vereadores. Bom, hoje eu, pegando o gancho do vereador 

Fernando sobre o recurso, queria parabenizar a todos os nobres vereadores 

por termos destinado esse duodécimo aqui para a luta do Covid-19, e, como o 

vereador Fernando citou, é destinado ao Covid-19. Só não concordo – o senhor 

até me perdoe, senhor vereador – com que seja para essa estrutura, porque 

essa estrutura já estava no contrato, pelo jeito, então tem que ser para outra 

coisa; é o meu ponto de vista; se já teve um contrato para construir aquela 

estrutura, que não seja usado esse dinheiro, e que a gente pegue com afinco 

realmente o destino desse dinheiro; a gente fiscalizar com afinco que venham 

prestações de conta pra gente, ‘Ó, foi aplicado cada centavo disso’, porque 

estamos numa época que só está caindo o dinheiro, caindo o dinheiro, e chega 

uma hora que vamos perder o controle. Outra questão, senhor Presidente, é 

quanto ao Executivo; me deixa muito triste, nós temos os comércios aí, hoje 

recebi no meu gabinete dois casais que o qual vive do comércio na cidade. E é 

incrível, vereador Fernando, que os mesmos fiscais que fecham o pequeno 

estão liberando para os grandes, estão liberando para os médios. No meu 

ponto de vista, eu estou vendo que já está acontecendo uma certa política 

nesse negócio. Porque fica difícil, a pessoa tem que trabalhar, mas a pessoa 

chegar no seu gabinete com os olhos cheios de água, falando que tem que 

pagar o aluguel, mas o vizinho da frente que tem o comércio está aberto, e o 

cara ainda fala ‘Mas Fulano me autorizou’, aí fica difícil essa situação! É uma 

situação que a gente vai ver com carinho dentro do gabinete, porque ou é para 

um ou é para todos. A pessoa tem que ter um pouco mais de coerência e falar 

assim: ‘Estou com nome do fiscal, estou com o nome de quem autorizou’. Aí 

fica difícil! Fica difícil! Outra questão que eu queria falar também é sobre o 

Executivo a não dar a devida atenção a esse Legislativo. A gente faz os ofícios, 

leva os ofícios, a gente oficializa... eu fiz um ofício sobre a saúde para fazer um 

pagamento no dia 7, dar um abono aos técnicos de enfermagem, ao pessoal... 

lá no dia 7 eu fiz esse ofício, juntamente com o da merenda, no dia 7 de abril, 
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para passar a merenda para as crianças na sua casa da nossa rede municipal, 

bem como um abono ao pessoal da saúde, e até agora não teve ofício. Aí você 

recebe notícias e fotos de secretários, diretores, fazendo gracinha com seu 

ofício. Eu sou chato da história e vou ser chato até sempre, enquanto não tiver 

um homem lá dentro para trabalhar que nem homem, não criança, não com ato 

de moleque, não tiver ética, fica difícil para trabalhar! A gente tem que pôr um 

de ética porque o que as pessoas mandam para a gente, não sei por que estou 

sendo muito procurado nas redes sociais, meu telefone não para, aí você tem o 

programa que veio da merenda em casa, do governo estadual, as pessoas 

ligam pedindo informação, a Secretaria de Comunicação fala... a pessoa liga e 

a secretaria fala: ‘Estão passando coisas inverídicas para você’. Ou a 

secretaria ou secretária, sei lá quem é, que eu não conheço também, vão 

prestar um pouco mais de atenção, aqui não tem moleque, aqui a gente 

pesquisa antes de fazer as coisas, aqui a gente não vai jogar no vento assim, 

deixa vir, não, aqui a gente pesquisa a real necessidade, sou um cara chato, 

que é o meu papel aqui dentro e acho que é o papel de todos, é fiscalizar o 

Executivo, e iremos fiscalizar o Executivo. Ao meu ver, teria que ser e vou ficar 

daquela certa forma cobrindo mesmo, vou cobrar mesmo. Enquanto só quero 

uma resposta para a gente poder dar resposta aos eleitores de todos aqui, 

todos aqui precisa de uma resposta. E eu queria também dizer sobre a 

fiscalização, vereador Fernando, uma fiscalização falha, eu solicitei ao senhor 

Prefeito para fazer igual a Guararema, para passar o caminhão jogando água 

nas ruas; ele pegou dois secretários, um caminhão-pipa e jogou água. Tinha 

produto naquilo? Só pra vocês terem uma ideia, um caminhão-pipa daquele 

são 20 mil litros de água, no mínimo, tinha que ter 10 mil litros de cloro lá 

dentro, fizeram festa lavando praça. Depois vem a Sabesp e faz um dia e tira 

foto, cadê o caminhão agora? Faz um bloqueio sanitário na entrada com a 

polícia militar, um dia, agora é só final de semana, fiquei sabendo com o 

vereador Reinaldo; isso é constante, tem que ser constante; passaram em 

todos os locais, mas não passaram na câmara municipal, desinfetaram a 

câmara municipal? Não, desinfetaram a polícia militar; a polícia militar tem 10 

pessoas aqui, nenhum cidadão, a não ser que seja com ocorrência, ele vem 

aqui dentro aqui, então aqui não tem grande aglomeração, mas na frente do 

mercado, que tem, não passou. A fiscalização juntamente, ultrapassando todos 

os poderes representantes, como eu sou representante da polícia, professor 

Sérgio, representante das escolas, cada um tem sua representação, ninguém 

veio pedir informação para a gente, ninguém veio pedir informação pra gente 

pra poder somar e fazer as coisas certas. Estamos aqui para somar e poder 

buscar o melhor para esse munícipe nessa cidade aqui. Vamos deixar egos de 
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fora, não adianta, a gente não vai falar... eu não vou falar ‘Amém’ para tudo, 

mas se você chegar para mim, ter ética, que ‘eu não vou fazer isso, vou fazer 

aquilo’, eu sou o primeiro a falar ‘tamo junto’ - esse é o termo ‘tamo junto’, não 

é assim, atropelar ninguém, querer fazer ninguém. Não tenho pretensão 

nenhuma de ser prefeito, que nem tem secretário falando ‘ele quer ser prefeito’. 

Eu hein, quero ser prefeito para quê? Já tenho dor de cabeça demais aqui, 

para que quero ser prefeito? Não tenho nenhuma pretensão. Então eu queria 

dizer à Prefeitura Municipal, senhor Prefeito, dê um pouco mais de atenção 

aqui, responda a todos os vereadores, traga aí a resposta ao Vereador Juca, 

que também fez várias solicitações aí sobre merenda. Sobre esses vetos que 

estão falando, nunca vi o senhor vetar um negócio, que é um negócio que foi 

bem antes, a questão do álcool gel que a vereadora Zuleika pediu. Tudo que 

acontece agora parece que é um ‘não’ para a câmara municipal. Estamos em 

tempos de crise, vamos parar com isso, vamos plantar coisas... pode falar.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Sobre essa questão 

do abono do funcionalismo que vossa excelência colocou, há mais de mês já 

tenho conversado, principalmente com o jurídico da prefeitura, sobre essa 

situação. Eu não oficializei, até porque, se houvesse a condição, o próprio 

Executivo faria. Eu acho que melhor que reconhecer os seus funcionários, é o 

próprio, seu próprio patrão. Não é os outros que irão reconhecer. Nós apenas 

sugerimos que o patrão, o Poder Executivo, reconheça os seus funcionários. 

Então por isso eu não oficializei, até me cobraram isso, ‘Olha, Fernando, você 

tem por escrito?’. Eu não preciso, eu simplesmente estou sugerindo isso já faz 

30 dias. E a informação que eu tenho é de que isso... ‘Ah, está em análise para 

ver o impacto financeiro’. Eu cheguei inclusive a pegar de outros municípios 

minutas de Projeto de Lei, porque precisa de autorização legislativa para esse 

benefício, encaminhei ao jurídico da prefeitura para que ele possa analisar 

como foi feito em outros municípios, para ter um parâmetro. E, infelizmente, da 

mesma forma que vossa excelência, no papel, não teve, da mesma forma 

também não tive sucesso, não obtive êxito no resultado. Obrigado.”. O 

vereador Fábio Rogério Barbosa, diz: “Lamentável, Vereador, acontecer isso, 

não deveria acontecer. Eu sou da seguinte opinião: que para você poder cuidar 

do de fora, você tem que cuidar de quem está primeiro dentro da tua casa, 

assim você tem até motivo para poder cobrar ele melhor, do seu funcionário, 

tratando melhor seu funcionário. Você pode até cobrá-lo depois para ter uma 

melhor forma. Gostaria também, só para finalizar, senhor Presidente, a 

situação é o seguinte: a prefeitura veio, chamou a polícia militar para fazer as 

retiradas de algumas pessoas que ficam nas lagoas e lagos aí da nossa cidade 

lá, e só foi um dia, cara! É difícil! Essa pessoa lá foi só um dia lá e pronto, virou 
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a bangu? Tirou foto, tá todo mundo bem, tá difícil o negócio, a gente recebe 

inúmeras reclamações, a gente só vai acabar com esse vírus aqui, ou a coisa é 

seguida à risca, como determina, ou não vai dar certo, isso aqui vai continuar, 

essa curva nunca chegará, e, nisso, a gente chegará até o fundo do poço. 

Muito obrigado, senhor Presidente, senhores vereadores.”. O próximo vereador 

inscrito é o vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra, diz: 

“Primeiramente, uma boa tarde a todos, todos os nobres pares, a todos que 

nos acompanham aqui online pelo Facebook, pela internet. Gostaria de 

parabenizar essa casa legislativa, a todos os nobres pares que aprovaram esse 

projeto de devolução do duodécimo, antecipação; parabenizar a mesa, até 

porque é um momento de união, é um momento que nós estamos passando aí, 

é uma situação muito complicada. Então essa casa entendeu que a Secretaria 

de Saúde precisa, sim, de ajuda, assim como está vindo emendas de outros 

deputados, assim como nossos deputados está sempre nos ajudando aqui 

também. Então a prefeitura também está fazendo a sua parte, mas eu vejo que 

deixa falhas em algumas situações, e são essas falhas que quem sofre é a 

população lá fora. Semana passada, assim como nós tivemos, a maioria dos 

vereadores estavam presentes na reunião com a secretária Vânia, gostaria de 

parabenizar a postura da Secretária de Saúde, até porque esclareceu várias 

dúvidas nossas, mas também não está sendo enérgica, também saiu daqui 

dizendo que ia montar um grupo para mandar informações para todos esses 

vereadores e, até agora, não chegou nenhuma informação no meu celular. Eu 

acho que nós estamos vivendo um tempo de tecnologia avançada, eu acho 

que, para não ficar informações cruzadas, são muitos Fake News que 

atrapalha; então acho que gostaria dessa proximidade. Eu sei que essa Casa 

tem um grande distanciamento, alguns vereadores, com a atual administração, 

então fica essa situação. Parabenizar então, são 120 mil que volta para a 

prefeitura, 120 mil que vai ser investido na área da saúde, devolvendo dessa 

casa. Gostaria também, senhor presidente, assim como o senhor já encaminha 

esse projeto, que fosse bem específico esse projeto, onde que possa ser 

gastado esse dinheiro, que possamos também, eles devolver para essa casa 

um esclarecimento onde foi gasto esse dinheiro, tá? Então gostaria de 

parabenizar. Semana retrasada, eu já protocolei na prefeitura um ofício 

pedindo para a prefeitura, tomar a Secretaria de Educação, a merenda escolar, 

que seja montado cesta básica, de uma outra maneira, que seja entregue para 

essas famílias, para essas crianças na casa, até porque nosso município tem 

muitas crianças aí que depende dessa alimentação, nós sabemos que muitas 

crianças que vão para a escola necessita dessa merenda e, muitas vezes, é 

uma das principal refeição dessa criança. E, até agora, nada se foi tomado. Já 
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tentei contato, nada foi tomado. Gostaria de parabenizar os nobres que 

aprovaram também esse requerimento desse Vereador, porque defendo e 

sempre defenderei a merenda escolar; se não está tendo aula, o quê que está 

sendo feito com essa merenda? Então vejo algumas ações em redes sociais, 

que a prefeitura também já está distribuindo cesta básica, mas não cesta 

básica que a prefeitura tomou a iniciativa de fazer; cestas básicas que o 

governo federal já mandou, o governo do estado, e está sendo distribuído. Mas 

é um momento que muitos pais de famílias estão em casa com cinco crianças 

dentro de casa já passando por necessidade, então é o momento de estar todo 

mundo junto, engajado; assim como essa casa teve o posicionamento de 

devolver esse dinheiro, a prefeitura deveria ter mais ações fundadas, não 

algumas ações de ficar postando foto. Parabenizo o Fábio aí também, e é isso! 

Gostaria também de parabenizar a postura do vereador Fernando, até porque 

eu vejo aí, se você passa aí no comércio grande, está aberto, mercados, 

lotéricas, filas enormes, e o pequeno comerciante está sofrendo com seus 

aluguéis atrasados, sem conseguir pagar o funcionário, e outros já sem saber 

se vai conseguir realmente abrir seu estabelecimento, até porque são aluguéis 

caros, tem luz, água, telefone e outras situações. Então nossa cidade vai entrar 

em colapso. Então eu acho que é um olhar que a prefeitura precisa ter, que 

esse pequeno comerciante é o que sustenta a cidade, é a renda que gera na 

cidade, é os empregos diretos e indiretos que gera na cidade. Então é o 

momento de a prefeitura tomar iniciativa. Então eu sou a favor, sim, abre-se os 

comércios, o comércio pequeno, sim; os comércios pequenos não têm 

aglomeração, então - só para concluir, senhor Presidente - se você entrar no 

mercado, tem mais aglomeração do que uma quitanda, um rapaz que vende 

uma laranja, uma fruta, um ovo. Então eu sou a favor que abre sim o comércio. 

Muito obrigado, senhor Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador 

Sergio de Paula Franco, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, nobres 

pares, é de conhecimento de todos que no último dia que estávamos aqui em 

sessão, no dia 16 de março, houve o falecimento do meu pai durante a sessão; 

então, às 15h30, o horário da sua morte, logo em seguida eu fui informado e, 

quando saí daqui, fui até meu gabinete já sem condições de retornar a este 

plenário. Agradeço aos vereadores que estiveram presentes no velório, 

aqueles que... o vereador Reinaldo que, inclusive no momento, foi até meu 

gabinete, porque sabia que estava acontecendo algo de ordem superior nesse 

momento, e então agradeço a todos aqueles que foram solidários no momento 

de dificuldade da nossa família. Também gostaria de prestar aqui a minha 

homenagem ao Jailton, o assessor do vereador Jorge Mishima, que faleceu 

nos últimos dias, deixando aqui o meu abraço a todos os seus familiares, todos 
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os seus filhos, inclusive, todos eles foram meus alunos e estendo aqui o meu 

abraço. E também agora, na última semana, o senhor Geraldo do Prado 

também faleceu, um grande amigo nosso, grande amigo, fui companheiro de 

escola dos seus filhos, amigo de Jurandir, Jair, do Vanderlei, de todos eles, das 

nossas amigas, suas filhas também. Então estendo aqui o meu abraço a todos 

os familiares do seu Geraldo do Prado. Gostaria de, encarecidamente, pedir a 

toda a população que atendam o decreto do nosso prefeito, assim como a 

orientação da Organização Mundial de Saúde: fique em casa, só saia de casa 

em extrema necessidade e, se precisar sair de casa, saia com a sua máscara. 

Evite o contágio e evite contagiar outras pessoas. Eu fiz uma solicitação essa 

semana, através de ofício ao senhor Prefeito, para que mantenha todos os 

funcionários da educação em casa. Professores e alunos da rede municipal, 

assim como na estadual, estão em casa. Então, no caso do estado, estamos 

mandando os trabalhos e os alunos estão fazendo, estamos fazendo reunião 

via Skype, via Hangout, estamos mandando os trabalhos, os alunos estão 

retornando através de e-mail, por WhatsApp, estamos nos comunicando, mas a 

orientação fundamental é fique em casa fazendo seus trabalhos, só saia em 

extrema necessidade. É claro que tem que trabalhadores que precisam sair e, 

para esses que precisam sair, nós pedimos que tomem todo o cuidado, que 

tenham a sua máscara, que tenham o álcool gel e que tenham todo o cuidado 

para não ter o contágio de mais pessoas, que, infelizmente, várias pessoas 

estão infectadas na cidade. Deixo aqui o meu grande abraço, parabenizo todos 

os funcionários da saúde do nosso município, não só do nosso município, mas 

os que trabalham na região, que trabalham no estado, em todo o Brasil, e por 

que não dizer do mundo? Porque muitos desses funcionários da Saúde hoje 

estão infectados não porque eles tiveram falta de cuidado, estão infectados 

porque eles estavam salvando vidas. Eles estão infectados e muitas vezes 

levaram o vírus para a casa, infectaram familiares, e a família hoje toda sofre 

por conta de que esse profissional, com um grande amor, com grande cuidado, 

vinha desempenhando sua função e, infelizmente, veio a adoecer. E 

infelizmente na nossa região hoje acontece o segundo óbito de um funcionário 

da saúde; já tinha falecido uma enfermeira em Mogi há poucos dias, e agora 

hoje, pela manhã, falece o médico, já é o terceiro. Então são três casos de 

falecimento. Então aos funcionários da saúde, fica aqui o meu reconhecimento, 

o meu agradecimento e força para todos os funcionários da saúde e todos os 

seus familiares também. Senhor Presidente, muito obrigado.”. E não havendo 

mais vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente, 

Robério de Almeida Silva faz suas considerações finais: “Bom, eu vou ser 

breve nas minhas considerações finais. É assim, nós baixamos um ato da 
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mesa no dia 23 do mês passado, aonde rigorosamente nós cumprimos esse 

ato da mesa, até mesmo porque existe um documento até e também o 

atendimento ao decreto do senhor Governador. Outra coisa, nesse momento, 

nesse momento que foi baixado o ato, realmente os trabalhos físicos, eles 

deixaram de ter, mas eu acredito aqui que aqui são todos vereadores, são 

todos, são 13 representantes do povo aqui e cada um fez o seu trabalho da 

maneira que achou que tinha que fazer. Quanto à nossa secretaria, ela 

trabalhou; quem mandou e-mail viu que recebeu, quem precisava de alguma 

coisa da câmara, a câmara estava sempre à disposição, sem contar que, no 

próprio ato da mesa, já estava lá que todos ficariam à disposição desta Casa, 

justamente para atender os seus munícipes. Entendo eu, entendo eu que cada 

um tem que ter a sua responsabilidade; eu fiz um vídeo antes de vencer o 

nosso ato da mesa, eu fiz, e veja bem, esse vídeo que eu fiz, na data que foi 

postado esse vídeo, não tinha nenhum caso da Covid-19. Então não houve 

precipitação, eu não vou tirar o vídeo do meu Facebook, porque o Facebook é 

meu, a gente posta o que quiser, a gente tem que postar as coisas com 

responsabilidade, como eu digo para você, cada um tem que ter a sua 

responsabilidade. O quê que eu penso? Os comerciantes, realmente, se 

atender as normas da Saúde, atender rigorosamente, então eles têm que 

voltar, porque, na realidade, aquele que está com meia porta aberta, é melhor 

abrir logo tudo. Que diferença vai fazer meia porta aberta ou não? Então isso aí 

já foi discutido aqui, inclusive a semana passada até com a própria secretária 

da saúde, então que diferença vai fazer? O quê que está ajudando? Então o 

que eu venho aqui falar para vocês é que a falta de responsabilidade do senhor 

Prefeito, de não ter o pulso firme de fiscalizar pelo menos o decreto que ele 

mesmo copiou e colou do Governo do Estado, é de ficar indignado, sim. Então 

não é vereador que tem que levar a culpa, não. Se todo mundo prestar 

atenção, o município já estão com seus comércios abertos, ou meia porta, ou 

um pedaço da porta aberta, isso aí é uma coisa que não dá para acreditar, ‘Ó, 

é meu amigo, você vai abrir meia porta; aquele lá não, aquele lá não é meu 

amigo, não vai votar em mim mesmo, então é para fechar, é para ficar fechado, 

viu?”, então isso aí está errado! Outra coisa que eu vou pedir encarecidamente 

para todos os pré-candidatos, para todos, parar de politizar. A Covid-19, gente, 

é grave! É grave! Só que assim, é uma coisa nova para nós, ninguém nunca 

ouviu falar num vírus maldito desse. Então temos que atender, sim, a 

Organização Mundial da Saúde, nós temos que atender a Organização Mundial 

da Saúde, só que nós temos um governador do Estado e nós temos um Poder 

Executivo. Então eu não vejo nenhum problema naquele vídeo desde que 

atenda a todas as normas da saúde. Outra coisa que eu queria falar, gente, 
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agradecer a todos vereadores que votaram favorável no Projeto de Resolução 

da Mesa Diretiva; disse da Mesa Diretiva, mas só que vocês, todos os 

vereadores estão envolvidos, então eu agradeço por todos ter votado favorável. 

E digo mais para vocês: esse ato da mesa, que é o valor de 120 mil que vai 

ajudar diretamente na saúde é um ato que, infelizmente, como a Secretaria da 

Saúde, ela não tem um CNPJ próprio, então esse dinheiro vai ser destinado 

para a conta da prefeitura, então o que todos nós temos que fazer é fiscalizar 

para onde realmente vai ser usado esse dinheiro. A secretária da Saúde, a 

Vânia, ela está disposta a, inclusive, ajudar também na prestação de conta, é 

uma pessoa que eu confio bastante e eu acredito que ela vai nos ajudar 

bastante isso; embora nós temos autonomia, nós temos autonomia para poder 

estar fiscalizando isso. Eu vou falar uma coisa aqui que o vereador Fábio 

comentou, só para... veja bem, quando nós, na data de hoje que nós 

aprovamos esse Projeto de Resolução, a Prefeitura não estava sabendo 

quanto que ia entrar nos cofres públicos, então eles lá já estão mexendo lá no 

Ginásio de Esportes, então eles não estavam contando com esse recurso. 

Então, Fábio, você foi feliz na sua fala, viu? Só que, então, será que vai ser 

usado nisso, naquilo? Cabe a nós fiscalizar. O nosso ato, todos os vereadores 

aqui fizeram; agora cabe ao senhor Prefeito fiscalizar. Como eu falei, ele não 

tem pulso para fiscalizar um decreto que ele mesmo baixou, ele mesmo abriu 

as portas e depois quer culpar um ou outro aí. Infelizmente, como eu falei, os 

casos não existiam na data da minha postagem, da minha publicação do vídeo; 

hoje, até o momento, existem nove casos confirmados e, daqui a pouco, pode 

ter mais. Então isso que eu chamo de falta de responsabilidade do Poder 

Executivo, de não estar atendendo o decreto dele. Quero aqui também falar 

para vocês que eu sempre vou estar à disposição de todos os vereadores, de 

todos, nós vamos continuar os nossos trabalhos, nós vamos ver o que que o 

governador do Estado, dia 8, o que que ele vai falar, para depois tomarmos 

uma decisão coerente, claro, com a anuência também dos nobres vereadores. 

Eu sei que está todo mundo preocupado, assim como eu também, eu estou 

preocupado, mas eu não acho justo é a fiscalização ser eficaz para uma 

determinada população e comerciantes e, para outras, não, eu acho que tem 

que ser para todo mundo igual. O decreto é igual para todo mundo, a 

fiscalização também tem que ser igual para todos. Quero dizer aqui ao 

professor Sergio, eu mandei uma mensagem quando do falecimento do seu 

pai, realmente eu não tive como ir ao velório, e meus sentimentos a você e a 

todos os familiares, tá? Assim também o Jailton, mais conhecido como ‘Vaca’, 

o funcionário desta casa aqui também, aos familiares, meus sentimentos; é 

uma perda muito grande não só do seu pai, como do Jailton também, todos 
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aqueles, que todos os familiares também sofrem com isso. Eu gostaria de fazer 

um comunicado nesse momento a todos: que no dia 1º de maio, feriado; sexta-

feira, dia 4 de maio, será ponto facultativo, e dia 5 de maio, feriado municipal. 

Gostaria, nesse momento, de informar a todos que a Sessão Ordinária vai ficar 

para o dia 6 de maio no mesmo horário, ok? Às 15 horas. Então desejo a todos 

uma ótima tarde e fiquem com Deus. Terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada 

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

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 27 de abril de 2020. 
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