
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.  

 

Aos seis dias do mês de maio 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. 044 do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O vereador Reinaldo Pereira 

Júnior justifica: “Gostaria de justificar a ausência do vereador Sergio, acredito 

eu que ele protocolou um documento nesta Casa referente a não poder vir 

nesta sessão e na próxima, devido a problemas particulares de saúde, e não 

vai poder estar presente nesta e na próxima sessão.” O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de pedir autorização, 

devido ao meu quadro de saúde, para ficar no meu gabinete.”. O senhor 

Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão 

Ordinária. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio 

Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 

27 de abril 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. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 065/2020. 2. Ofício nº 065/2020 - SMA 

– Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Decreto n° 3.462/2020, *Portaria n° 104, 109 aos 120, 122 aos 124, *Termo de 

Cooperação Mútua Público-Privada entre o Município de Biritiba Mirim e a 

Empresa Localiza – Publicidade e Propaganda Digital. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 

Indicações nº 50 à 52/2020. 1. Indicação nº 050/2020, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri para que determine à Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua dos Professores, no Bairro Carcará, 



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

280 e 320/2019. 2. Indicação nº 051/2020, de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que junto ao Departamento Competente, para que seja feita a manutenção ao 

longo de toda sua extensão na Rua Canadá no Bairro do Castellano com 

máquina motoniveladora e cascalhamento. 3. Indicação nº 052/2020, de autoria 

do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri para que junto ao Departamento Competente, para que seja feita a 

manutenção ao longo de toda sua extensão na Rua Peru no Bairro do 

Castellano com máquina motoniveladora e cascalhamento. Terminadas as 

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

a leitura do Projeto de Lei nº 012/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 1. Projeto de Lei n° 012/2020: Institui a 

política municipal de desenvolvimento da agricultura no âmbito do Município de 

Biritiba Mirim e das outras providências. Terminados os Projetos em 

deliberação, passou-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura 

dos Requerimentos nº 097 e 098/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

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

Requerimento nº 097/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja tomado 

as devidas providencias em relação a todos os profissionais da área da saúde 

afastados e atestados por motivo de suspeitas de COVID 19, para que antes 

de retornarem ao trabalho repitam o teste (contraprova) para certeza de que 

estão negativo ou recuperados. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 098/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo, junto aos Departamentos 

Responsáveis, tome providências para que informe na forma de relatório sobre 

as aquisições de bens e contratações de serviços realizados pelo Poder 

Executivo em função do enfrentamento do estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia do Covid-19, e que seja acompanhado de cópias de 

todos os documentos fiscais, empenhos, processos e contratos, bem como as 

fontes dos recursos utilizados. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de parabenizar a 

vereadora Zuleika pelo requerimento e, se possível, a autorização de Vossa 

Excelência para que eu possa acompanhá-la nessa propositura. Hoje, mais do 

que nunca, se faz necessário o poder de fiscalização de uma Casa Legislativa, 

não sou a nossa aqui, mas a nível Brasil, seja ela as câmaras municipais, as 

assembleias, como o Congresso Nacional. Porque hoje o Poder Executivo, ele 



está tendo uma autonomia de uma forma forçosamente, é lógico, por causa da 

pandemia, mas aonde ele pode aplicar o recurso da forma que bem entender e 

como bem entender. Mas esse requerimento, além do acompanhamento do 

gasto público dos recursos que estão advindos para especificamente para o 

COVID, serve de alerta também para que os gestores desses recursos estejam 

atentos de que essa Casa Legislativa, através do requerimento que a nobre 

vereadora apresentou, está acompanhando, sim, as despesas. Infelizmente, a 

nível Brasil, nós temos percebidos diariamente isso, que o próprio Ministério 

Público ou o próprio Tribunal de Contas tem questionado muitas despesas com 

a questão com relação à prevenção ao COVID. Tem muitos gestores, que não 

acredito eu que não seja o caso aqui do nosso município, até porque o que viu-

se de investimento dentro da questão de prevenção ainda é muito pequeno, se 

comparado com os grandes centros, tiramos alguns comparativos de um 

município montar um hospital com “x” leitos, gastar 68 milhões, e o outro 

município, do mesmo porte, com mesmo número de leitos, gastar 22; então, 

quer dizer, a disparidade existe. É claro que existe algumas peculiaridades, por 

exemplo: hospital de campanha, ele é só retaguarda? Ele é com UTI? Sem 

UTI? O quê que necessita? Então... mas é isso, mais do que nunca, creio eu, 

até por conhecimento de causa de muitos anos na área, mais do que nunca, os 

Tribunais de Contas, passando essa pandemia, da mesma forma que o próprio 

Ministério Público irá fazer uma fiscalização rígida quanto à aplicação desses 

recursos; infelizmente nós temos visto muitos gestores abusando, tem gestores 

aí, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está questionando a 

aquisição do Governo do Estado para um respirador de 185 mil; o Município de 

Suzano pagou 183 e, às vezes, o mesmo aparelho, dizem que outro município 

pagou menos da metade do valor; então quer dizer, isso depois será apurado, 

então, além do requerimento da nobre Vereadora, na qual eu parabenizo e 

reafirmo solicitar o acompanhamento, que sirva de alerta também para quem 

está com o poder da gestão desse recurso que está vindo. Porque não é que 

você pode aplicar da melhor maneira possível na prevenção do COVID, que 

você pode aplicar de forma errônea. Então aqui fica o alerta, e muito bem-vindo 

no momento exato esse requerimento. Parabéns, Vereadora!” APROVADO. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Não havendo mais 

material a ser discutido, eu peço à Vossa Excelência a minha ausência.”  O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também gostaria de solicitar 

à Vossa Excelência minha retirada, visto que não há nenhum projeto a ser 

discutido e aprovado ainda. Eu me inscrevi senhor Presidente, mas se o nobre 

vereador Fernando quiser, eu cedo a minha oratória para você. Muito 

obrigado”. O Sr. Presidente concede aos vereadores suas retiradas do 



plenário. Em seguida, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada 

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

vereador inscrito é o vereador Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, 

diz: “Senhor presidente, nobres pares, funcionários da Casa, a todos que nos 

acompanham pelas redes sociais com transmissão da Câmara Municipal, uma 

boa tarde! Senhor Presidente, ontem, na tarde de ontem, eu estive visitando lá 

a estrutura que está sendo montada no Ginásio de Esportes para acolhimento 

aos pacientes de COVID, e gostaria de deixar registrado aqui, senhor 

presidente e nobres pares, que presenciei uma estrutura muito bem montada, 

muito bem dividida; é claro que ela não está ainda 100% na sua capacidade, 

ainda está faltando alguns equipamentos, como camas, como algumas 

instalações ainda, porque está na fase de montagem, mas eu percebi como... 

já dá para ter uma noção de como ficará aquela estrutura, com dois 

ambulatórios para atendimento, sala de enfermagem, sala de medicamentos, 

os leitos, a recepção, espaço para ambulância 24 horas; a questão da 

iluminação, ontem o pessoal estava fazendo a parte de instalação de 

iluminação e a parte de ventilação, que é muito importante, principalmente 

nesse caso; então eu gostaria de registrar aqui meus parabéns pela estrutura 

que está sendo montada dentro da quadra coberta lá do Ginásio Municipal de 

Esportes para atendimento ao COVID. Eu espero, senhor Presidente, e não 

tive essa oportunidade de conversar com o Executivo, mais especificamente 

com a Secretaria de Saúde, com a secretária, mas eu espero de que aquele 

local, como já terá o ambulatório, terá a equipe de enfermagem, equipe médica 

24 horas por dia, que nós possamos transferir todo o atendimento exclusivo de 

COVID para aquele local. Porque o que está acontecendo hoje? O pronto 

atendimento caiu 50% do seu atendimento, devido à COVID, as pessoas estão 

evitando até de ir no pronto-atendimento devido à COVID. Então se 

transferirmos todo o atendimento de COVID para essa localização, com certeza 

o pronto-atendimento voltará a sua rotina normal. Além do pronto atendimento, 

o que também é muito importante e o que vem acontecendo hoje é que 

centenas e centenas de consultas, consultas normais de ginecologia e 

obstetrícia, de tireoide, enfim, uma série de especialidades, cardiovascular, 

todas, todas, a maioria, foram suspensas, foram suspensas por quê? Porque 

quando, dependendo do que vinha do pronto-atendimento, encaminhava para a 

unidade básica de saúde. Então as unidades básicas de saúde, por prevenção, 

elas pararam as consultas, 50% por causa da demanda do COVID e 50% 

também das pessoas de risco que correm estando no Posto de Saúde também 

com atendimento compartilhado. Então, se caso for totalmente para o espaço 

lá onde está sendo montado a questão da COVID, nós desafogaremos tanto o 



pronto-atendimento, quanto a questão das unidades básicas de saúde, e isso 

será de grande valia, porque aí nós, pelo menos, conseguimos voltar um 

pouco, não 100%, mas na sua normalidade ou próximo da normalidade dos 

atendimentos das consultas de agendamento para análises exames e tudo 

mais dos nossos pacientes; com exceção aí das guias de medicamentos, que 

já estão sendo feitas automáticas, mas muitas consultas deixaram de ser 

realizadas devido ao atendimento também de pacientes suspeitos de COVID 

nas unidades básicas de saúde, pois a orientação do Ministério e da Secretaria 

é que primeiro busque a unidade de saúde, depois busque o pronto-

atendimento, depois... toda aquele trâmite que a população já está cansada de 

saber e de ouvir. Então sobre a questão do COVID, é um registro que eu 

gostaria de fazer nessa Casa. Só que nem só de COVID nós vivemos! Nem só 

de COVID, é claro que COVID, hoje, é o tema principal em todas as rodas, 

todas as sessões, todas as discussões, todas as redes sociais, é a questão do 

coronavírus que está... essa pandemia que está atacando mundialmente a 

todos; mas a vida ainda continua. A administração, ela não pode ser só 100% 

COVID, ela tem outros afazeres, ela tem outras precauções. O cidadão precisa 

de outros serviços. E eu fiz um breve levantamento, eu tenho acompanhado 

muito a questão e, por isso, fiz questão de assinar, com a vereadora Zuleika, o 

requerimento sobre a questão das despesas que estão sendo efetuadas e que 

serão efetuadas, porque eu tenho acompanhado os recursos que têm vindo 

para os municípios, inclusive, na sessão passada, eu agradeci ao Deputado 

Marcos Damásio, ao Deputado Moura, se eu não me engano, acho que foi 

Moura, né? Que, juntos, foram 550 mil. Essa semana tivemos a notícia aí, 

através do vereador Juniel, do recurso de 300 mil pelo Deputado Bertaiolli. 

Teve a questão da ambulância que nós discutimos sobre a questão do 

deputado André do Padro encaminhar uma Emenda para ambulância, que foi 

publicada; 200 mil da deputada Federal Kátia Sastre, que também tem 

colaborado com a gente, na medida do possível, dentro do possível, uma 

Emenda também de 200 mil que está vindo para o município. Me desculpe se 

eu esqueci algum Deputado aí. Mas o governo federal, ele criou agora um 

mecanismo que foi votado sábado passado no Senado, que é o PLP 39, que 

dá um socorro aos municípios. Esse socorro é um aporte financeiro para cada 

município. E, desse aporte financeiro, „x%‟ saúde, „x%‟ assistência social e o 

restante na aplicação geral do município. Aplicação geral o quê que é? Folha 

de pagamento, PQA, dia a dia da administração municipal. Então parte desse 

recurso é um pacote que o governo federal fez e que será distribuído aos 

municípios. E dentro do projeto aprovado pelo Senado, foi na Câmara, a 

Câmara fez uma série de modificações e aí tem essa discussão política do 



presidente da Câmara querer implodir o Presidente da República, querer 

implodir a economia para que ele possa se beneficiar, tal; enfim, o Senado fez 

toda uma modificação. O Senado fez toda uma modificação e, nessa 

modificação, caberia ao município de Biritiba Mirim especificamente R$ 

3.694.000 reais aproximadamente, dividido em três parcelas. E esse projeto 

saiu da Câmara foi para o Senado, o Senado votou no sábado e retornou para 

a Câmara, porque como é um Projeto de Lei que precisa de duas votações nas 

duas casas, como houve modificação, voltou para a Câmara e, na data de 

ontem, foi aprovado pela Câmara basicamente o texto que veio pelo Senado, 

quando o Senado modificou. A Câmara tinha feito um texto amplo, o Senado 

modificou todo e voltou para a Câmara, e a Câmara acatou o que o Senado fez 

com algumas peculiaridades. O grande tiro nessa situação toda, e aí vem a 

preocupação, é assim: o município vai receber uma aporte três milhões e 

seiscentos e poucos mil, em quatro parcelas, agora voltou para o Senado, 

porque foi aprovado na Câmara ontem, e voltou para o Senado para a última 

votação. E a estimativa é de que a primeira parcela caia em torno do dia 15, dia 

20. Mas a grande preocupação desse PLP é que o governo federal, ele fez eu 

acho que até pior do que o governo do estado com o funcionalismo, que o 

governo do estado acabou com o funcionalismo sobre a questão da 

aposentadoria na Previdência Estadual, acabou! A verdade é essa! Quando 

votou-se a Previdência Estadual, o funcionário público estadual ali foi 

escorraçado pelo governo do estado. Só que nesse projeto agora que foi 

aprovado no Senado, voltou para a Câmara, está voltando para o Senado, está 

atingindo diretamente aos municípios. Mais especificamente, o município, de 

modo geral, ele recebe o recurso, que vai dar para tirar um fôlego nesse ínterim 

dessa pandemia; porém ele congela o salário do funcionalismo público 

estadual e municipal pelo período de dois anos, por um período de dois anos. 

Aí nós vamos pegar aqui o nosso ajudante-geral, dois anos sem reajuste. Nós 

vamos pegar os nossos escriturários, dois anos sem reajuste. E nós vamos 

pegar uma série de outras funções: dois anos sem reajuste. Então, quer dizer, 

deu-se uma migalha, porque, dentro do orçamento, apesar de três milhões ser 

um número representativo, mas, dentro do orçamento, ele não representa 

muito, porém penalizou o funcionalismo. Então eu tenho uma preocupação 

muito grande, e eu estou esperando esse projeto voltar para o Senado agora, 

porque, às vezes, as pessoas estão preocupadas com a Câmara Municipal 

aqui, mas não vê o que está acontecendo lá em cima. Eu acompanho muito a 

política-macro justamente por causa disso, porque reflete diretamente em nós 

aqui. De que forma que os estados vão, e os municípios, irão agir perante esse 

Projeto de Lei nacional? Se os municípios com saúde financeira para dar o 



reajuste ou reposição terão autorização ou não. De certo, ontem aprovado pela 

câmara, num acordo de líderes lá, foi que os funcionários da saúde, educação 

e segurança pública teriam direito ao reajuste, teriam direito ao reajuste, caso 

haja qualquer reajuste anual nesses dois anos, teriam direito somente essas 

três áreas. Só que eu não vi no PL, em momento algum, dizendo que, se 

município tem saúde financeira ao menos para dar reposição, que ele o faça. 

Porque tem estados como Minas, Rio, Rio Grande do Sul, eles estão 

quebrados na Previdência, estão quebrados. E nem condicionamento tem para 

dar. Agora, no nosso caso, não, a nossa previdência, ela é sadia, a nossa 

previdência não tem déficit. Nós podemos ter algumas dívidas renegociadas ao 

longo do tempo entre Executivo e Legislativo, mas não temos dívida; a nossa 

previdência, ela consegue se manter por muitos e muitos anos com o saldo que 

ela existe. Nós aqui, inclusive eu tive a liberdade encaminhar um vídeo da 

Confederação Nacional dos Municípios para todos os vereadores, para tomar 

ciência sobre a questão de como funciona a Previdência Municipal, o Regime 

de Previdência Próprio, Regime Geral da previdência, para que todos tomem 

ciência, porque a tendência é vir para esse município o quanto antes, o quanto 

antes. Então eu fiquei muito preocupado ontem quando eu vi essa questão do 

funcionalismo, e espero e, dependendo do que for, eu sei que já existe um 

estudo dentro da Secretaria de Finanças de que da possibilidade de realizar o 

zero de aumento, mas isso nós vamos acompanhar de perto, eu vou fazer 

questão de acompanhar de perto, porque, se nós tivermos saúde financeira no 

município, a reposição para o funcionalismo público tem que estar garantido, 

tem que estar garantido! Então vou esperar voltar esse projeto do Senado para 

que a gente possa ter uma clareza maior do que vai ocorrer. E como eu estava 

dizendo, como nós não vivemos somente de COVID, a vida continua. Eu fiz um 

levantamento aqui com a secretaria, com o Executivo, sobre algumas obras, 

sobre algumas licitações que estão para ocorrer, o que está sendo feito. Por 

exemplo, no dia 30/04 agora passado, foi licitado aquelas ruas que há anos e 

anos estão paralisadas. Eu espero que, dessa vez, o negócio vá, que é as ruas 

do Jardim dos Eucaliptos, que é Luís Vaz de Camões, Anita Garibaldi e Guerra 

Junqueira, não sei se tem mais alguma rua, mas são as quatro, três ou quatro 

lá do Cruz das Almas; Vereador Leonardo pode me informar melhor se tem 

mais alguma rua nessa relação. Mas foram licitadas, não tenho, não sei qual foi 

a empresa vencedora, não sei informar aos vereadores, mas foi licitado no dia 

30/04 e, se tudo estiver ocorrendo da forma como deve, eu acredito que, em 15 

dias aí, dá para se dar início a essas obras tão esperadas ao longo de muitos e 

muitos e muitos e muitos anos. Eu não estou falando aqui de gestão A, B, ou 

C, eu estou dizendo de coisa de mais de dez anos, desde a época do Joaquim 



Gomes que aquelas ruas deu problema e, até hoje, ninguém conseguiu 

resolver. E finalmente eu acho que essa novela agora eu acho que vai, porque 

foi refeito, foi devolvido o dinheiro, foi refeito o projeto, foi refeito o 

refinanciamento e, enfim, pelo FUMEFI, o recurso é direto, então nós não 

vamos ter tanto problema. Tem ainda, uma das coisas que está questionando, 

fora a questão do COVID, mas a questão da iluminação pública, que está todo 

mundo questionando. A cidade está às escuras. Então, para quem está aí 

acompanhando a sessão, e para os nobres pares, para até informar, no dia 15 

próximo agora, a prefeitura está abrindo uma licitação, quer dizer, vai ser a 

licitação no dia 15, no dia 15 vai ser uma licitação sobre a iluminação pública, 

sobre a iluminação pública. Então no dia 15 a iluminação pública vai ter a 

licitação lá e vai estar... torcer para que comece logo a manutenção e a reforma 

dessa iluminação pública; nós estamos parados já há muito tempo, e muito 

questionamento! Tem uma obra também de revitalização da Rua José 

Rodrigues de Morais, na Nova Biritiba, que também vai ser aberto no dia 13. 

Essa, eu não sei, sinceramente não me lembro, eu sei que é obra de 

acessibilidade que vai estar dia 13, vai ser aberta essa licitação. Paralelo a 

isso, ontem nós ainda recebemos, nós recebemos, não, perdão, verifiquei 

ontem no Diário Oficial que nós recebemos um recurso de R$ 200 mil, eu não 

sei, veio através da Secretaria de Desenvolvimento, não sei informar qual, se 

foi direto do Estado, se houve interferência de algum Deputado, e, se assim o 

tiver, na próxima sessão, farei questão de nominá-lo para reconhecer também 

quem nos ajuda, independente de sigla partidária, mas nós temos que pensar é 

nessa colaboração e nesse trabalho que vem sendo feito para cidade. Então 

isso foi publicado ontem no Diário Oficial. Tem ainda... a prefeitura abriu uma 

licitação no final do mês passado, não me recordo a data, que era a aquisição 

de uma retroescavadeira e um trator. Infelizmente, da retroescavadeira, 

principalmente para manutenção de vias, ela foi fracassada, não compareceu 

nenhum fornecedor. E do trator, uma empresa compareceu, que é justamente 

para agricultura. Paralelo a isso, ainda tem um recurso que veio ainda do 

Deputado Campos Machado, que é a questão do Parque do Nirvana e a 

reforma da Praça São Benedito. Essa licitação, o recurso está liberado, porém 

estava-se fazendo ajustes nos projetos justamente porque o recurso que veio 

não é o suficiente para fazer o complemento, principalmente do Parque do 

Nirvana; na praça, seria mais uma manutenção, principalmente dos banheiros, 

mas o Parque do Nirvana é um pouco mais complexo. Então eu só estou 

passando tudo isso, senhor Presidente, nobres pares, para que a população, 

ela também tenha acesso às outras informações e não somente à questão do 

COVID, porque nós estamos muito centrados na questão COVID, o  COVID é a 



prioridade, porque é a pandemia que tem nos atacado diretamente a todos nós, 

brasileiros, e a todos nós, seres humanos, mas a vida continua. É tipo aquela 

coisa, não adianta você só fazer a comida, também tem que lavar a louça, 

também tem que cozinhar, também tem que comer; então é um conjunto de 

ações. E esse conjunto de ações, paralelo, com exceção do COVID, que é a 

prioridade número um hoje, nós temos acompanhado o trabalho que vem 

sendo realizado e fiscalizando esse trabalho que vem sendo realizado ao longo 

desse período. Então, às vezes, as pessoas perguntam: „Poxa, COVID? 

Fernando, e a iluminação pública? Poxa, COVID? Fernando, e a manutenção 

das estradas? Poxa, COVID? Mas a questão das consultas?‟. Então quer dizer, 

é o geral que nós temos que estar planejando. Tanto é que esse projeto que foi 

apresentado hoje, juntamente com o Vereador Walter e o Vereador Jorge 

Mishima, eu estava até conversando com o vereador Reinaldo, esse projeto 

que fala sobre a política agrícola, esse projeto, ele já está sendo aprovado por 

essa Casa já na questão do Plano Diretor vai ser discutido e já na questão do 

licenciamento ambiental vai ser discutido, na lei específica vai ser discutido. 

Então, apesar da questão do COVID, eu ainda estou trabalhando em outras 

frentes juntamente com os demais colegas, para que, a hora que retomarmos a 

nossa rotina normal, a gente possa também já estar, pelo menos, 

encaminhando as outras coisas que serão necessárias lá na frente. Era isso, 

senhor Presidente! Muito obrigado, nobres pares, a todos os presentes.”. O 

próximo vereador inscrito é o vereador Reinaldo Pereira Júnior, que, com a 

palavra, diz: “Senhores pares, senhor Presidente, a todos aqui presentes, né, 

só nós hoje, boa tarde! Hoje, primeiramente, queria, a pedido do professor 

Sergio, justificar a falta dele de novo, que ele acabou de mandar uma 

mensagem aqui que, como ele já encaminhou Ofício e já foi justificado, acho 

que não existe mais a necessidade de falar o motivo. Queria falar também a 

respeito do Deputado Federal Marcos Bertaiolli, que encaminhou mais uma vez 

emenda parlamentar para Biritiba Mirim, ajudando o município através de todos 

aqui pela cidade; Juca intermediou junto ao deputado, Vereador Sergio 

também, que agora faz parte do grupo do PSD, que hoje somos três 

vereadores do PSD, estamos todos aqui contentes pelo empenho do deputado 

junto à cidade, não só com essa emenda, como com outras emendas que vêm 

ajudando o nosso município. Queria aqui destacar um ofício que o professor 

Sergio fez, que é referente aos professores a terem algumas reuniões, 

referente a uma reunião presencial que ele... a Secretaria de Educação 

convocou dizendo que os professores deveriam ter uma reunião presencial 

onde o professor, que é da área, fez um ofício solicitando que essa reunião 

fosse uma reunião por Hangouts ou outro meio de comunicação, para não 



expor os professores de maneira indevida, que eu acho que até porque hoje 

estamos no ápice aí do contágio, não existe a necessidade de fazer uma 

reunião presencial, tendo em vista que temos a tecnologia a nosso favor hoje, 

usar a tecnologia a nosso favor. Também o professor Sergio protocolou, e eu 

acho de extrema importância, referente às ADIs, às merendeiras, que estão 

trabalhando nas escolas sem necessidade. Ele protocolou no mês passado o 

ofício pedindo que a Secretaria tenha a compreensão dos funcionários não 

trabalharem na escola devido a não ter nenhum tipo de atividade. E junto com 

ele, eu acho que esse ofício dele tem bastante sentido, porque merendeira, ADI 

estar na escola, acho que não tem necessidade nesse momento, tendo em 

vista que não tem nenhum trabalho, não tem aula, não tem expediente, não 

tem nada dentro das escolas. No demais, era mais isso, senhor Presidente, 

obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogerio Barbosa, 

que, com a palavra diz: “Boa tarde, senhores vereadores, o pessoal que está 

assistindo em casa. Bom, senhor Presidente, o que eu queria falar aqui, 

aproveitar o gancho do vereador Reinaldo, mês passado também foi 

protocolado na prefeitura aí, por minha autoria, a questão dos ADIs aí, 

funcionários que estão trabalhando aí sem necessidade alguma de estar lá. E 

também nessa semana foi feita uma denúncia sobre essa questão aí dessa 

reunião aí, essa presencial aí para os diretores aí, o qual acho que eu fui o 

primeiro a chegar lá e falar, o qual essa denúncia veio para mim da Secretaria 

de Educação e também veio do Sindicato dos Professores. Fizeram essa 

denúncia para a gente e a gente vai apurar da melhor forma. Eu acho uma 

forma ditatorial aí você ter que obrigar professores vir de outro município para 

cá, expondo o funcionário, que seja o professor que está vindo do município de 

Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, qualquer lugar, vindo para cá, 

desnecessário, o qual nós vamos tomar as medidas, que acho que agora, para 

algumas situações na prefeitura, tem que ser só medida judicial, acho que tem 

que ser tomado algumas medidas judiciais aí, porque o cidadão acha que 

está... porque ele coloca um sapato, um terno, um sapato com salto alto aí, 

pensa que pode mandar nas pessoas. Não é assim. Porque, quando tudo isso 

acaba, volta à normalidade, vai ter que voltar para a sala de aula e ficar de boa. 

Então, vamos ter mais um pouco de cuidado. E gostaria também de dizer, 

senhor Presidente, vasculhando o Portal lá da prefeitura sobre... a gente já está 

falando de educação, foi muito feliz a vereadora ter pedido sobre 

esclarecimento sobre o que está vindo, tudo, é uma coisa que está 

acontecendo é muita pessoa cobrando a gente sobre licitação, cobrando... 

acho que cobra tanto eu como o Fernando também diretamente, né, porque 

como está sendo feita essas licitações? Os pregões aí, como que está sendo? 



Ninguém tem... tem lá no Portal, lá o pregão, tudo lá, mas... e as empresas que 

concorrem? Gostaria até de depois conversar com o vereador Fernando sobre 

isso, para explicar melhor para a gente, que é tudo a gente aprende aqui 

dentro, e aprender com a pessoa mais correta, que seria o Fernando, que já 

tem conhecimento de causa. E como que funciona? Pera aí, a empresa A, 

empresa B, empresa C, menor preço; e o que me levantou o negócio foi que foi 

citado no jornal sobre a empresa, que eu acabei descobrindo, a gente foi atrás 

aqui no Pomar do Carmo, né? E as outras empresas que participaram? Como 

que fica? A gente não tem conhecimento disso. Eu gostaria de saber... que 

fosse mais transparente nesse negócio, fosse mais transparente... pode...” O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Duas situações... e 

me desculpe se eu me alongar, mas primeiro sobre a questão da presença dos 

professores de outros municípios quando convocados para participar. Primeiro 

que eu acho que não deva ser convocado também. Eu também sou a favor de 

que, como o vereador Reinaldo disse, através de uma solicitação do vereador 

Sergio, existe outras formas de você fazer uma reunião que não presencial, tá 

certo? Mas já que convocou, então o que serve para Chico serve para 

Francisco. Não é porque o professor mora em Guararema que ele vai estar 

liberado e o professor daqui vai ser obrigado. Então se é pra Chico é para 

Francisco, é para todos. Então só para deixar claro meu ponto de vista quanto 

a isso, que às vezes as pessoas cobram e têm que ter o seu entendimento. O 

ideal seria ser feito por online, mas já que não está sendo, então que sirva para 

todos. Quanto à questão da licitação, eu já prefiro esclarecer para Vossa 

Excelência, como para todos, a prefeitura, ela... disso é qualquer segmento, 

seja educação, seja saúde, seja como for. Ela coloca o edital, esse edital é 

publicado no Diário Oficial, publicado no Diário, e isso não é só para Biritiba, 

isso é para todos os municípios do Estado de São Paulo e todos os municípios 

do Brasil; publica-se no Diário Oficial, no nosso caso, Diário Oficial do Estado, 

e as empresas interessadas, elas retiram esse edital junto às prefeituras. 

Retirando edital junto às prefeituras, elas analisam o edital e se interessam ou 

não a participar deste processo licitatório, seja ele de pavimentação, seja ele 

aquisição de medicamento, seja ele o que for. Então como eu disse muito bem, 

o requerimento da vereadora Zuleika, ele vai muito de encontro à realidade de 

hoje, porque hoje não está se fazendo mais os pregões como se fazia 

antigamente. Está se comprando direto por decreto de calamidade pública. O 

município de São Paulo, por exemplo – eu vi essa matéria que Vossa 

Excelência está falando no jornal, mas isso é uma questão de você analisar a 

fundo, e eu tenho certeza que os órgãos reguladores farão isso, tá certo? Mas, 

por exemplo, eu vi lá, um dos pontos é capital social; teve uma empresa que 



forneceu 79 milhões para o governo do estado em merenda escolar e cesta 

básica, e o capital social dela é 70 mil - 1%. Então só para questionar, porque 

às vezes as pessoas batem, você precisa saber se está batendo por causa de 

política, você precisa saber se está batendo, se tem fundamento, você ouviu o 

outro lado da moeda, e eu não estou aqui para fazer defesa de A, B ou C, tá 

certo? Mas a licitação, ela é aberta qualquer um, desde que seja uma empresa 

constituída, e desde que ela tenha todo o seu know-how para prestar aquele 

atendimento àquele município. Então isso não é só em Biritiba, isso é em todos 

os municípios. E as modalidades de licitação, que é carta-convite, você tem 

que ter, no mínimo, três empresas convidadas; que é pregão, da qual você 

abre para todas as empresas, têm o percentual que é para empresa, 25% tem 

ser obrigatoriamente para micro e pequena empresa, os outros 75%, geral; tem 

a tomada de preço, que é para obras de engenharia, pavimentação e tudo 

mais, que demora um pouco tempo mais; tem a concorrência, por exemplo, 

também para obras de grande vulto, rodovias e tudo mais. Então todo processo 

licitatório tem todo um trâmite. A Lei 8.666/93, ela deixa bastante claro. Vossa 

Excelência dá uma pesquisada na lei 8.666/93, ela que rege a lei de licitações 

a nível do Brasil, que inclusive está para ser modificada agora recentemente. 

Muito obrigado pelo aparte.” O vereador Fábio Rogério Barbosa diz: “Muito 

esclarecedor, vereador, muito obrigado, eu já estou com essa lei ali no meu 

gabinete, estamos lendo a fundo, por quê? Porque a prefeitura, ela, às vezes, 

ela deixa de explicar certas coisas para a gente aqui nessa Casa, então a 

gente tem que ter um pé, assim, para a gente não ser cobrado aí fora. Acho 

que a transparência está, que nem você falou, pode ser até uma tendência 

política do jornal ou de outras pessoas, que seja, mas o que importa é a gente 

fazer papel de fiscalização. E senhor Presidente, também gostaria de fazer um 

agradecimento à deputada Kátia Sastre, que, mais uma vez, atendeu um 

pedido da gente; estamos em contato direto aí com seu gabinete todos os dias, 

juntamente com a sua assessoria; ao Deputado Marco Bertaiolli também, que 

disponibilizou aí essa emenda; ao Deputado André do Prado, que cedeu essa 

ambulância também, a gente tem que fazer isso aí. Outra questão também, 

nobre Vereador, a gente estava dando uma olhada lá no Portal da 

Transparência sobre alguns cargos que estão lá, inclusive, só fazer um 

comparativo aqui, pra você ter uma ideia, para o cargo que faz... o cara se 

mata de fazer hora extra lá, ele não chega a dois mil reais, o cara fazendo hora 

extra, porque o salário dele está confuso lá, é um negócio que a gente está 

levando a fundo aqui também sobre o funcionalismo público da nossa cidade; 

agora tem pessoas ali de 2017, só no período de maio de 2017, ele ganhou 

9.945 reais. Em abril de 2018, seis; depois desceu para quatro e subiu para 



sete, está mantendo-se nos sete mil reais. Isso aqui, vereadores, a gente está 

levantando a fundo lá, estou passando certinho, porque aqui tem que incluir 

férias, décimos terceiros, algumas coisas aqui... só que tem um negócio aqui 

que está com uma discrepância muito grande, e a gente vai analisar da melhor 

forma, porque não é justo, o cara que ganha lá seus 1.425 reais lá, esses 

quatro anos continuou, se ele quiser ganhar um pouco mais, ele tem que se 

matar de hora extra. Agora, o cargo que eu estou falando aqui não se faz hora 

extra - só para concluir, senhor Presidente - ele não se faz hora extra, só vai lá, 

bate o dedo, volta para a casa e está uma discrepância muito grande esse 

negócio, então a gente vai investigar a fundo. E eu gostaria de agradecer a 

palavra do vereador Fernando, e é só isso, muito obrigado a todos!”. O próximo 

inscrito é a Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, que, com a 

palavra, diz: “Boa tarde a todos, domingo iremos comemorar o Dia das Mães, 

então, em nome da minha mãe, a dona Cacilda, e da minha filha Tábata, a mãe 

da nossa linda Manu, desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães e, em 

especial, para as mães cujos filhos estão saindo para trabalhar nos serviços 

essenciais, para que Deus acalme o coração delas e proteja seus filhos. E 

também eu aproveito para deixar meus sentimentos para as mães que 

perderam seus filhos já pelo COVID-19. Então, se você puder, fique em casa, 

para ajudar a salvar nossos filhos e evitar o colapso do sistema de saúde, para 

que os heróis da saúde não tenham que escolher qual filho salvar, tá bom? 

Muito obrigada.”. O próximo vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo, que, com a palavra, diz: “Senhor presidente, a todos os nobres pares, 

a todos que nos acompanham pelas redes de transmissão, uma boa tarde a 

todos. Gostaria... o que me traz a essa Tribuna hoje aqui, senhor presidente, 

gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika pelo requerimento que ela fez hoje 

de grande valia. Gostaria também, Zuleika, ia pedir para fazer parte, acabou 

passando, mas irei acompanhar junto com a senhora, tá? Gostaria de 

agradecer hoje uma emenda parlamentar do nosso Deputado Marcos Bertaiolli, 

assim como eu faço parte dessa bancada aqui nesta Casa, o vereador 

Reinaldo, hoje o vereador Sergio, do PSD, então nós temos três vereadores 

daqui do PSD. Com grande alegria, com grande satisfação, hoje, o Bertaiolli, 

assim como ele é amigo, é parceiro, é gente da gente, está sempre aqui em 

Biritiba, está sempre nos atendendo, então essa emenda foi com grande valia. 

Fiquei muito feliz já de saber, porque, muitas vezes, a gente tem um 

relacionamento com a prefeitura, eles escondem algumas informações, mas 

sabendo que já foi uma licitação aí para comprar a máquina agrícola. Gostaria 

também de informar que foi uma emenda parlamentar também, não sei se é 

esse dinheiro, mas que veio também do Marcos Bertaiolli, que ele direcionou 



para Biritiba Mirim, assim também como direcionou uma emenda para uma 

ambulância de 225 mil. Então, assim, nosso Deputado está trabalhando. 

Gostaria de agradecer imensamente nosso Deputado; gostaria também de 

agradecer o deputado Alex Madureira, parceiro, amigo; falei ontem com ele via 

telefone, se prontificou a ajudar a cidade, e logo está vindo novidade para a 

cidade, então, forte abraço. Gostaria de parabenizar Biritiba Mirim, foi um 

aniversário diferente, foi um aniversário que passamos em casa, muitas 

homenagens por rede social. Parabenizar todos biritibanos, é um momento 

hoje crítico, é um momento de uma pandemia muito complicada, mas é um 

momento de união. Então eu clamo pela união de todos, eu clamo que juntos 

venceremos, sairemos mais forte, mais firme, e vamos vencer essa pandemia, 

se Deus quiser! Gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa tarde, que 

Deus possa abençoar grandiosamente a todos, muito obrigado.”. O próximo 

Vereador inscrito é o vereador Leonardo Venâncio Molina, que, com palavra, 

diz: “Boa tarde à mesa diretiva, boa tarde, Presidente, boa tarde aos nobres 

pares, boa tarde aos funcionários dessa Casa. Queria agradecer ao nosso 

Deputado André do Prado, por qual eu ter solicitado uma emenda de 150 mil 

para compra de uma ambulância UTI móvel na nossa cidade, porque a gente 

precisa muito. Esse dinheiro, ele foi mandado, enviado esse recurso e já se 

encontra na Caixa Econômica desde a semana passada. Quero também 

parabenizar a nossa cidade de Biritiba Mirim por 147 anos e 56 anos de 

emancipação política e administrativa do nosso município. Desde já, agradeço 

a todos, e parabéns, Biritiba Mirim!”. E não havendo mais vereadores inscritos, 

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

“Bom, vou ser breve na minhas considerações finais, para que não estenda 

ainda mais a sessão. Primeiramente, boa tarde a todos. No próximo domingo 

comemora-se o Dia das Mães, quero parabenizar a todas as mães desse 

mundo, porque realmente nós estamos passando uma situação bastante difícil 

em decorrência do COVID-19. Estou vendo a OMS, Organização Mundial da 

Saúde aí fazendo um esforço, bem como também aí o nosso governo federal e 

o nosso governo estadual, embora estou vendo um pouco... está sendo 

politizado um pouco também, coisa que, dentro da minha opinião, não deveria 

estar acontecendo esse tipo de coisa, principalmente dentro do nosso país. 

Inclusive já está certo que o único país que está politizando a COVID-19, 

infelizmente, politizando a situação, é o nosso país. Então isso é muito triste! É 

muito triste isso! Acho que nós estamos perdendo vidas, e a vida, a gente não 

consegue ela de volta. Tudo a gente consegue, tudo, mas a vida, não, a vida, a 

gente tem que preservar e preservar com consciência. Vejo também o nosso 

município aqui, um município com 32 mil habitantes, município ele pequeno, 



pacato, precisa de uma estrutura melhor e, infelizmente, não tem a fiscalização 

que deveria ter, em nenhum comércio. Hoje eu fiz questão, inclusive, de dar 

uma volta aí nos comércios, e os comércios estão aí, ó, estão abertos, meia 

porta, é um pedaço aberto, outro fechado, é duas portas, uma fica aberta, a 

outra fica fechada, sem saber que isso aí não vai ter ventilação lá dentro para 

quem está lá dentro e acaba se agravando ainda mais a situação. Então eu 

peço ao senhor Prefeito que, como eu sempre falo aqui, né, que ele tenha 

pulso firme de continuar com a fiscalização. Eu sei muito bem que ele não vai 

sair da casa dele para fiscalizar, mas também entendo que ele tem as pessoas 

certas para isso. Inclusive, nessa semana aqui teve jet ski no bairro do Nirvana, 

na lagoa do bairro do Nirvana, eu acho isso um absurdo! Entrei em contato 

com o Anderson Melo, ele se prontificou a ir lá para conversar com o pessoal 

juntamente com a polícia militar. Eu acho isso aí é... deveríamos estar 

passando por cima disso; agora, os comércios, eu acho que, assim, os 

comércios deveriam ou estar fechados ou estar abertos, porque tem muita 

família sofrendo. Enquanto a gente vê a merenda estocada na Secretaria da 

Educação, que o pão de forma, por exemplo, está perdendo, embora chegou 

ao meu conhecimento que mesmo já estando com a data de validade vencida, 

que eu fui lá, verifiquei, e já está com a data vencida, mas ainda aguentaria três 

meses, quando algumas embalagens, eu vi que venceu no mês três - já 

estamos no mês cinco – então, ou seja, se tem mais três, se tem três meses de 

validade, então está próximo de vencer. Gostaria muito que o senhor Prefeito 

olhasse isso com carinho; se fosse o caso, destinasse essa merenda escolar 

para as crianças, que é um município que, infelizmente, eu vejo que parte 

dessas crianças depende dessa merenda escolar. Então eu acredito que a 

administração pública hoje tem que ver com outros olhos em relação à 

merenda escolar, para que não traga mais prejuízo ainda para o município. Eu 

gostaria de agradecer a todos os deputados aí, deputados federais, deputados 

estaduais que estão mandando recursos para o nosso município, agradecer 

mesmo de coração, o município realmente está precisando, mas nós, 

vereadores, também temos que fiscalizar o uso desses recursos que estão 

entrando na conta da prefeitura. Porque como, por exemplo, não tem que ter 

obrigatoriedade de fazer uma licitação, então é chato o que eu vou falar aqui, 

mas ele enfia esse dinheiro onde ele bem quiser. Então a gente tem que estar 

atento e vigilante para poder estar fiscalizando o Poder Executivo e fiscalizando 

com muito mais rigor. Então, claro, eu conto mesmo com a força que essa 

Casa tem para poder estar fazendo isso; independente de quê Prefeito, se 

fosse outro Prefeito também, deveria ser, independente de prefeito, a 

fiscalização tem que ser uma só. Gostaria de falar para todos que a prioridade 



hoje realmente é a COVID-19; não querendo entrar na fala do nobre vereador 

Fernando, mas também, fora o COVID-19, também existem outras prioridades, 

sim. A gente vê, por exemplo, hoje uma campanha sendo feita, campanha 

indevida, campanha eleitoral, onde deveria estar cuidando de outra coisa. 

Campanha essa na data errada. Mas tudo bem, deixa que os órgãos 

competentes vejam isso. Dizer para os nobres vereadores aqui presentes que 

estou preocupado, sim, temos que fazer uma reunião das comissões, mas eu 

decidi aguardar no dia 8, que vai ter o pronunciamento do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado de São Paulo, para ver de que forma que vai 

ficar, para que essa Casa possa tomar um rumo diferente ou continuar do jeito 

que está; até mesmo vejo talvez a necessidade de fazer as sessões online. 

Mas, como eu falei para vocês aqui, vamos aguardar até o dia 8; já estamos 

aqui até agora, não custa nada esperar mais dois dias, tá? E o demais, era só 

isso. Desejo aqui uma boa tarde a todos! 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, 06 de maio de 2020. 
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