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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2020.  

 

Aos dezoito 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. 046 do Livro nº. 015, 

de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, solicita pela ordem: “Gostaria de 

me encaminhar ao meu gabinete por causa ainda do risco de saúde meu.”. O 

senhor Presidente autoriza a retirada do nobre vereador. 1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de maio 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. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura da Indicação nº 57/2020. 1. 

Indicação nº 057/2020, 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 Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 06, 267 e 300/2019. 

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

Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 013, 014 e 015/2020. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 1. Projeto 

de Lei n° 013/2020: Dispõe sobre a “Concessão de Incentivo Fiscal”, no âmbito 

do Município de Biritiba Mirim, às pessoas jurídicas de direito privado que 

disponibilizarem vagas para trabalhadores com idade igual ou superior a 40 

(quarenta) anos. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES JUNIEL DA 
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COSTA CAMILO, REINALDO PEREIRA JÚNIOR E SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. 2. Projeto de Lei n° 014/2020: Institui a obrigatoriedade de as 

agências bancárias orientarem suas respectivas filas de atendimento, conforme 

critérios de distanciamento social definidos pelas autoridades competentes, 

durante o período que perdurar o enfrentamento ao novo coronavírus, a fim de 

evitar aglomerações, preservar vidas e impedir disseminação do vírus no 

município de Biritiba Mirim – SP, e dá outras providências. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA JÚNIOR, JUNIEL DA 

COSTA CAMILO E SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 3. Projeto de Lei n° 

015/2020: Dispõe sobre o incremento da transparência na divulgação das 

despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à 

epidemia causada pelo coronavírus (COVID-19), sobretudo nos casos em que 

houver dispensa de procedimento de licitação, no município de Biritiba Mirim – 

SP, e dá outras providências. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Senhor presidente, nobres pares, apesar desse projeto deliberado 

nesse momento ser de grande valia até pela transparência das despesas do 

município, eu, como não faço parte das comissões, eu gostaria apenas de 

alertar as comissões na análise desse projeto, de que o Executivo, ele já 

encontra-se cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo e isso não é só no Estado de São Paulo, isso está sendo a nível 

Brasil, onde todas as prefeituras são obrigadas a ter um link com todas as 

despesas com o COVID-19, todas. Até estava conversando com o vereador 

Fábio esses dias, o município inclusive foi alertado pelo Tribunal de Contas, eu 

“printei” esse alerta, encaminhei ao Executivo para que ele pudesse, a sua 

assessoria jurídica e o Departamento Financeiro, colocar os dados. E hoje 

qualquer cidadão que acessar o site da prefeitura terá um link exclusivo para 

COVID, exclusivo para COVID, de quanto foi arrecadado, se é governo 

estadual, se é governo federal, de quanto foi realizado a despesa, e despesa 

por despesa, inclusive com os fornecedores, com os produtos e com os valores 

aplicados pagos ou não, empenhados ou não, liquidados ou não, mas consta lá 

já nesse link que a prefeitura... Então é o que eu falei, o projeto é de grande 

valia, é uma forma de dar transparência ainda mais sobre a administração 

pública sobre o que é arrecadado, porém eu entendo que ele pode ser 

prejudicado nesse sentido, tendo em vista já tendo sido cumprido o que está 

determinando o projeto. Mas, enfim, as comissões é quem vão avaliar, não sou 

eu, estou apenas alertando, porque as comissões vão dar o parecer, e isso já 

vem sendo executado isso não por norma municipal, mas isso por uma 

determinação do Governo do Estado, do Governo Federal. E aliás, senhor 
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Presidente, só para complementar, é muito importante ter esse link, porque tem 

um bando de incompetentes falando que a prefeitura recebeu „x‟, recebeu „y‟, 

recebeu „y‟; e lá neste site da Prefeitura, lá inclusive tem o valor que realmente 

foi repassado para o município até agora. O último levantamento que eu fiz, 

acho que foi antes de ontem, se eu não me engano, a prefeitura tinha 

arrecadado acho que em torno, recebido em torno de R$ 788.000, um negócio 

assim. Tem gente já falando que a prefeitura recebeu cinco milhões, quatro 

milhões do COVID, e, na realidade, não é isso. Então esse momento de COVID 

estão politizando dizendo que a prefeitura recebeu milhares e milhares de 

reais, e que não é a realidade. A realidade é o quê que foi recebido? Foi 

recebido duas emendas, uma de 300 mil e outra de 250 mil, tanto do Deputado 

Marcos Damásio, quanto do Deputado Moura, do PRB, e um recurso 172 mil 

do Governo Federal. Foi o único recurso que foi repassado para o COVID. 

Quanto aos 3,6 milhões que eu já havia explanado aqui sob aprovação no 

Senado e na Câmara, esse recurso não caiu na conta ainda e esse recurso 

também não será 100% para o COVID, ele será dividido entre a cobertura de 

despesas no modo geral, uma parte é COVID, outra parte é o modo geral para 

despesas gerais do Executivo. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

Terminados os Projetos em deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 104 a 108/2020. AUTORIA 

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

o Requerimento nº 104/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Setor de Obras do Município, visando efetuar 

limpeza no Córregos dos Santos e Itaim, ambos sendo roçados em toda a 

extensão. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

105/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo, 

interceda junto ao Departamento Competente e tomem as devidas providências 

na antiga escolinha do Bairro Nirvana e que seja dado um posicionamento 

sobre quais medidas serão tomadas no local. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 3. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 106/2020: Requer ao Senhor 

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

Responsáveis, tome providências para que sejam adquiridas máscaras de 

proteção facial, para as famílias carentes do município e que as mesmas 

sejam, preferencialmente, adquiridas de costureiras e comerciantes locais, com 

urgência. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 
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107/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja efetuada a troca de 

lâmpadas queimadas nas Ruas do Bairro Jardim dos Eucaliptos. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Esse requerimento, realmente, 

a gente... a indignação deixa o vereador por praticamente oito meses, que a 

gente realmente vem cobrando a situação que hoje está; não tem chuva, não 

tem nada, mas pode ir lá agora que o esgoto está correndo a céu aberto. E 

parece que estão brincando... eu já digo hoje, a pandemia que nós estamos, e 

não só por isso hoje, mas o passado, será que não se torna outra pandemia 

que possa vir a respeito de um esgoto aberto? Sim, pode acontecer! E hoje, 

infelizmente, eu falo pelo descaso do senhor Prefeito; isso não é um pedido só 

desse vereador, não, é um pedido que eu sempre tenho feito, é solicitação da 

população. Mas temos aqui os que já foram citados aí, que todos já pediram 

desde outubro e que até hoje não tem satisfação a dar a ninguém, nem aos 

Vereadores e, muito pior, à população! Eu acho que tem que ter respeito, tanto 

por essa Casa de Leis, como também com a população, acho que o prefeito... 

Era a única coisa que ele podia ter é sensibilizar dele saber que ele tem que 

dar uma satisfação pelo menos à população, que é chegar e fazer o serviço. Se 

((inaudível)) satisfação, se ele se acha que é o „Rei da Cocada Branca‟ e não 

dá satisfação a vereador, mas dê satisfação ao munícipe. Nós somos eleitos, 

estamos aqui por causa deles, então é quem nós temos que dar satisfação. Só 

era isso, muito obrigado, Sr. presidente. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO 5. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 108/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que seja efetuada a troca de lâmpadas queimadas nas Ruas do Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 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, eu, 

depois de encerrar as falas, aí sim eu volto novamente com a questão de 

ordem para falar sobre a questão do Comitê de Crise se não der tempo de eu 

falar dentro do tempo regimental, até porque o Comitê de Crise interessa a 

todos os nobres pares e é uma coisa deliberada pela Casa, não 

especificamente uma opinião desse vereador que vai ser colocada nesse 

momento, então eu vou utilizar meu tempo. Essa semana passada eu estive 

conversando com o vereador Jorge Mishima sobre a possibilidade do Biritiba-

Prev realizar a antecipação do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas 

do regime próprio de previdência. O Vereador Jorge me procurou no intuito de 
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fazermos um trabalho em conjunto ao Biritiba-Prev, em conjunto ao Executivo e 

Legislativo, para que pudéssemos atender a essa demanda dos aposentados e 

pensionistas do nosso município do regime próprio. E eu estive conversando 

com a superintendente do Biritiba-Prev, a senhora Clara Nazário, que hoje é 

diretora-presidente, e, aparentemente, pelo Biritiba-Prev não se opõe quanto a 

essa questão. O porquê que eu estou dando esse parecer aqui? Porque nós 

íamos até fazer um documento, né, Vereador Jorge? Um requerimento 

solicitando essa possível antecipação. Porém o nosso regime próprio de 

previdência, da mesma forma o dos ativos, como os inativos, mas como se 

tratando aqui de inativos, os aposentados e pensionistas, 50% do 13º, eles 

recebem na data do seu aniversário; e os outros 50%, no final do ano. O 

governo federal, no regime geral, ele coloca todos os aposentados recebendo 

em setembro e em dezembro. No regime próprio nosso, específico aqui, é na 

data do aniversário e a segunda parcela, em dezembro. Então tem alguns 

regimes próprios de alguns municípios da região da qual o Biritiba-Prev faz 

parte junto ao Condemat - e a Clara estava me explicando isso - que pagam 

também como o regime geral, paga no final o ano décimo terceiro, não paga no 

aniversário. E tem alguns municípios que têm o regime próprio mas faz igual 

nós fizemos, pagamos metade no aniversário e metade no final do ano. E os 

municípios que fizeram, que têm o regime próprio, mas acompanha o regime 

geral para pagar no final do ano, esses, eles fizeram a antecipação do salário 

dos aposentados e pensionistas para agora, nesse período de pandemia. E 

nós estamos discutindo que os aposentados e pensionistas que fazem 

aniversário até maio, eles já receberão, por exemplo, quem fez em janeiro já 

recebeu a primeira parcela em janeiro, fevereiro e, assim, consequentemente, 

quem está fazendo em maio, recebe maio, quem faz em junho irá receber em 

junho, e nós estamos numa tratativa com o Biritiba-Prev, e aí nós precisamos 

ver se vai ser necessário uma lei autorizativa, se vai ser necessário apenas um 

decreto do próprio Instituto, antecipando o pagamento desses funcionários, 

mas já estamos tratando, juntamente com o Biritiba-Prev, no sentido de que os 

aposentados e pensionistas que fazem aniversário posterior a junho, que o 

Biritiba-Prev consiga antecipar, até como uma forma de colaborar e ajudar os 

aposentados e pensionistas, antecipando uma parcela do seu décimo terceiro. 

Então, mais para dar um posicionamento para os nobres pares; o vereador 

Jorge Mishima, nós estamos trabalhando nisso; acredito que essa semana 

ainda tenhamos ainda alguma novidade sobre esse sentido do Biritiba-Prev 

antecipar. Então caso venha uma lei específica de autorizativa, já, de antemão, 

solicito o apoio de todos os nobres colegas para que a gente possa dar esse 
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benefício aos nossos aposentados e pensionistas, que não está fácil para 

ninguém, não está fácil para o comerciante, não está fácil para quem está no 

dia a dia, mas mais difícil ainda está para os aposentados e pensionistas do 

nosso município, não só do nosso município, mas a nível Brasil. E hoje, senhor 

Presidente, ainda dentro da minha fala, eu estava vendo o governador Dória na 

entrevista que ele faz diariamente, o município de São Paulo irá antecipar, 

encaminhou um Projeto de Lei para a Câmara, irá antecipar dois feriados 

municipais que tem, irá antecipar para quarta e quinta-feira. Se for aprovado 

amanhã na Câmara, esses dois feriados serão antecipados. E o município de 

São Paulo - só para concluir, senhor Presidente. O prefeito de São Paulo 

solicitou ao governador do Estado também a antecipação do feriado de 9 de 

julho para segunda-feira próxima, tá certo? Então São Paulo capital ficaria com 

quarta, quinta, sexta seria ponto facultativo, domingo, segunda é feriado, então 

teria seis dias que, durante a pandemia, devido ao isolamento, eles acham... 

eles estão entendendo, devido às estatísticas, que, com o fechamento por 

feriado prolongado ou finais de semana, o nível de isolamento sobe, então por 

isso a antecipação dos dois feriados e mais o feriado de 9 de julho. É bem 

provável, eu não sei ainda, saindo da sessão eu vou procurar o Executivo para 

ver, eu não sei quantos feriados municipais nós temos ainda, eu acho que tem 

temos dois, né? O Dia da Consciência Negra e dia 5 de outubro, que é o Dia do 

Padroeiro, então nós teremos também dois feriados. E se o governador do 

Estado também antecipar, quer dizer, automaticamente, já seria um feriado 

estadual, que seria 9 de julho. Só que, para isso, para o prefeito encaminhar, 

nós temos o prazo regimental de 48 horas para solicitar uma Extraordinária. Eu 

não sei aí, eu solicito à Vossa Excelência já analisar com o jurídico da Casa, de 

repente o prefeito encaminhar a antecipação desses dois feriados, ou, de 

repente, ele vai deixar para esperar dia 9, fazer depois 9, 10 e 11 - também 

seria uma outra solução - ao invés de fazer quarta, quinta e sexta, seria 9, 

feriado estadual, 10 e 11 antecipação dos dois feriados, poderia ser uma 

sugestão também que poderia ser discutido. Mas eu estou antecipando isso 

porque é bem provável que o Executivo encaminhe um Projeto de Lei nessa 

Casa, também antecipando, como São Paulo fez, antecipando os feriados 

municipais, e o governo do estado também antecipando o feriado estadual. 

Então, senhor Presidente, era essas as minhas considerações. Eu só gostaria 

de Vossa Excelência que, mesmo encerrando meu tempo, mas já numa 

questão de ordem, falar sobre o Comitê de Crise. Na quarta-feira, não sei se 

Vossa Excelência vai convocar as reuniões das comissões para quarta-feira ou 

quinta-feira, mas na quarta-feira de manhã, às 9 horas, terá a reunião do 
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Comitê de Crise do município de Biritiba, onde vai ser discutida uma série de 

situações. Então nós estaremos presentes nessa reunião de comitê, foi 

chamada uma reunião extraordinária nessa semana, quinta-feira, foi 

justamente no dia que teve o aumento de duas... confirmadas duas mortes no 

município, e, na quarta-feira, tem a reunião ordinária da qual estarei 

participando juntamente com o vereador Fábio, que é suplente, que é também 

do membro suplente do comitê, então na quarta-feira nós estaremos 

participando da reunião do Comitê de Crise. E se Vossa Excelência assim 

entender e permitir, durante... anterior à reunião das comissões, para que a 

gente possa vir até essa casa e passar as informações do que foi discutido no 

Comitê de Crise na quarta-feira no período da manhã; se for a reunião das 

comissões à tarde, nós participaríamos de manhã da reunião do Comitê de 

Crise, eu e o vereador Fábio, e, no período da tarde, anterior à reunião das 

comissões, nós passaremos as informações necessárias. É claro que nós 

temos o grupo que a Secretaria de Saúde tem informado dia a dia a todos nós, 

vereadores participantes do grupo, as ações que vêm sendo tomadas e os 

dados atualizados, mas nada como estarmos também na reunião do Comitê 

Crise para discutirmos as atitudes a serem tomadas. Eu lembro, eu falei isso na 

reunião, nessa extraordinária, que a tendência do lockdown é quase que certa. 

O que eu acho, na minha visão, é de que o governo, com a antecipação desses 

feriados, ele meio que está fazendo um lockdown branco. E depois, para que 

ganhe tempo até o dia 31, que é o prazo final que ele deu, para depois ele 

realizar o lockdown total no Estado de São Paulo. Então essa é a minha visão 

pelo menos a longo prazo aí, curto e médio prazo do modo das ações do 

Governo do Estado. Só que nós temos que ver as ações do Governo Municipal; 

hoje eu tive a informação que tem comerciantes, um grupo de comerciantes 

reunidos no Executivo, não sei qual foi o teor da reunião, mas com certeza foi 

sobre a questão da abertura ou não dos comércios, e depois eu vou procurar 

me informar de como foi essa reunião, porque isso também tem que ser 

discutido no Comitê de Crise, na reunião ordinária de quarta-feira. Muito 

obrigado, senhor Presidente, obrigado ao vereador Leonardo pelo espaço.”. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: Não havendo mais matéria a ser 

discutida, eu solicito à Vossa Excelência a minha retirada. Antes, porém, eu 

vou solicitar ao Comitê de Crise, muito bem representado aqui pelos 

vereadores Fernando e o Fábio, que fizessem um relatório sucinto com relação 

a tudo que vocês levantaram, porque talvez eu não possa estar presente na 

reunião, seria mais fácil para que a gente se inteirasse do assunto.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Eu me comprometo 
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junto com o vereador Fábio, acredito que o vereador Fábio não vai ter 

problema, no caso dos vereadores que não estiveram presentes na reunião 

das comissões, a gente passar pessoalmente um relatório, não por escrito, 

mais um relatório geral do que foi discutido nas comissões. Quanto a isso, 

Vossa Excelência pode ficar tranquilo.” O Senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Eu gostaria de pedir para o vereador Jorge Mishima, até 

mesmo antes da sua retirada, eu gostaria apenas de expor, Nobre Vereador, 

você, como está no Comitê de Crise, não só a Vossa Excelência, mas também 

como o Nobre Vereador Fábio, até mesmo para que... é apenas uma sugestão 

dessa presidência; não digo que vai ter tumulto aqui entre nós, não é isso, é 

que nós vamos ter na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, às 14h30, reunião 

das comissões aqui. E como nós estamos evitando, até eu sugiro que, se 

houver a possibilidade de, após a reunião do Comitê de Crise, onde a Vossa 

Excelência vai estar presente, o senhor está nomeado para isso, que o senhor 

passasse no WhatsApp de cada Vereador, porque aí evitaria-se mais uma 

reunião aqui na antessala - é só uma sugestão - mas também isso aí é até 

mesmo para evitar que muita gente fica dentro dessa Casa. Embora seja 

importante, mas eu acredito que, após a reunião, talvez daria para passar no 

WhatsApp de cada Vereador. O único Vereador aqui que não tem o aplicativo 

de WhatsApp é só o nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, mas, ainda 

assim, a gente passa para ele, tem o assessor dele também, onde responde, 

não tem problema nenhum. É apenas uma sugestão para evitar mais uma 

reunião dentro da Casa.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita um 

aparte: “Eu acho que é de extrema importância essa discussão, já que estamos 

nela, é assim: nós iremos participar de manhã, sem problema algum, eu estou 

dizendo para passarmos pessoalmente porque, de repente, numa dúvida, fica 

mais fácil de esclarecer até. E como nós vamos participar na quarta-feira, é 

claro que nós vamos estar aqui, nós estamos no Comitê de Crise 

representando essa Casa, tá certo? E nem sempre, nem sempre, às vezes, a 

minha ideia ou a ideia do vereador Fábio condiz com a ideia da vereadora 

Zuleika, ou do vereador Lourival, quer dizer, não é um consenso; nós vamos 

tentar buscar o que é de consenso com a Casa, para levarmos e 

apresentarmos ao Comitê de Crise. Então os vereadores que tiverem 

sugestões para apresentação do Comitê de Crise em algum ponto específico, 

que encaminhe a mim, ao vereador Fábio via WhatsApp, podemos conversar 

pessoalmente também, não tem problema, ou por telefone, as sugestões para 

que a gente possa também tentar colher o maior número de sugestões 

possíveis dessa Casa de Leis para o Comitê de Crise, e representaríamos. E 
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aí, sem problema nenhum, se acharmos, se for necessário fazermos um 

documento, um relatório e apresentarmos aos membros, também sem 

problemas, por whatsapp, também, sem problema algum, fica a critério de 

Vossa Excelência. O importante é nós participarmos da reunião do Comitê de 

Crise e passarmos aos nobres colegas o que foi discutido lá, não adianta 

sermos nomeados e não estar passando a informação necessária. Então acho 

que é primordial isso, por isso eu sugeri a participação na reunião das 

comissões para tudo. Mas se Vossa Excelência achar que, por WhatsApp, ou 

por relatório, para mim, sem problema algum, muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Nobre vereador, muito 

obrigado pelo entendimento, mas é realmente é muito bom a sua ideia, pode 

ser feito um relatório ou transmitir por WhatsApp, fica a seu critério; eu digo 

aqui só mesmo para não ter gente, bastante gente assim na câmara, mas eu 

agradeço o seu entendimento, muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito 

para uso da tribuna é o vereador Fábio Rogerio Barbosa, que, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, mesa, boa tarde, nobres vereadores! Bom, eu venho aqui... a 

gente está aqui para criticar e também para elogiar; hoje eu estou vindo nessa 

aqui para elogiar lá a atitude digna do prefeito, que, após ter feito o Decreto 

para liberação dos cultos religiosos e templos religiosos, a liberação, e, 

fatalmente, teve aquela situação posterior de um líder religioso ter falecido 

durante o ato desse decreto. Eu gostaria de agradecer aí pela sensatez de ter 

revogado esse decreto, pelo bom senso das coisas, que nós estamos numa 

situação crítica, acho que agora que a gente está chegando, acho que nem 

chegamos no cume ainda dessa curva, devido a vários fatores, tanto como 

desobediência da própria população, fosse um negócio. Temo por um 

lockdown aí, não sendo Branco, vereador Fernando, mas um negro mesmo aí, 

em que todos vão sentir na pele. Fico chateado por causa... eu vim aqui para 

falar mais sobre isso... aí quero agradecer ao prefeito pela sensatez, agradecer 

também ao Padre Ediney, que foi um cara, acho que foi sensato que, no 

momento do ato do Decreto, foi o primeiro que declarou lá que, mesmo com a 

liberação, as suas portas ficariam fechadas devido esperando uma ordem 

superior da diocese; meus agradecimentos pela sensatez, Padre Ediney, e aos 

outros amigos aí, líderes evangélicos que tomaram a mesma decisão. Diante 

disso, e antes dessa repercussão toda que teve sobre... eu lancei lá que estava 

para confirmar essa primeira morte, aí venho uma situação muito 

desagradável: cidadão entrou na rede social para falar que estamos fazendo 

política, „políticos de Biritiba estão fazendo política em cima de covid-19 porque 

estamos ganhando recursos‟. Bom, eu lanço aqui um desafio a todos os 
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internautas que estiverem vendo aí, porque nós aqui, nós aqui solicitamos os 

pedidos aos deputados e senadores, a quem quer que seja, essa emenda vem 

para a nossa cidade, mas não passa pela mão de ninguém aqui dentro dessa 

Casa, isso aqui vai diretamente exclusivo lá para o Executivo, o Executivo faz a 

sua deliberação lá com o dinheiro. Agora eu desafio a pessoa que está falando 

na rede social, que fica aí que esse dinheiro vem para a mão, que é para dividir 

entre os vereadores e o prefeito, eu deixo aqui, eu estou à disposição, meu 

nome à disposição para você ir lá no Ministério Público fazer um B.O. e falar 

que eu estou fazendo uso de um recurso desse. Se você estiver fazendo isso, 

vai com certeza, porque se você estiver indo falar aí que eu estou recebendo 

esse recurso, você vai ter que provar, porque, segundo o artigo 341 do Código 

Penal, falsa acusação de crime também é crime. Então eu deixo aí essa 

mensagem aos Fakes News da vida aí, que fica falando, esses tais de caipiras, 

esses tais de jornais, qualquer um que seja aí, esses ex-assessores que ficam 

falando besteira de vereadores aqui; presta muita atenção, acusar é fácil, quero 

ver provar, quero ver você provar que algum recurso que está vindo para cá 

está vindo na mão dos vereadores. E deixo à disposição meu nome para você 

poder fazer essa denúncia no Ministério Público, porque eu recebi alguma 

emenda aí, eu não estou repassando o dinheiro ou algum dos vereadores aqui, 

eu deixo à disposição dos senhores. E gostaria também, Presidente, agradecer 

pela Câmara Municipal aqui a participação minha e a do Fernando nesse 

Comitê de Crise, onde a gente vai tentar trazer da melhor forma a melhor 

transparência para todos aqui; eu já me disponibilizo, Fernando, para a gente 

fazer, junto com o escriba, já fazer esse relatório com tudo que tiver de direito 

lá para todos saberem. Fiquei abismado pelo número de gente também, até 

comentei com o senhor, do número de pessoas dentro de um grupo de Comitê 

de Crise, aí deixa a gente fica meio, assim, porque a gente quer saber a função 

de cada pessoa dentro desse grupo, para a gente saber para poder deliberar 

as coisas certas, porque nós estamos numa situação de saúde e econômica no 

nosso município, e a gente tem que ver a melhor solução aqui. Temo por um 

lockdown do Governo Estadual, mas infelizmente é eles lá, a gente está no 

meio da corda, né, estamos aqui na ponta da corda para saber o que vai 

acontecer. Agradeço, senhor Presidente, agradeço, nobres vereadores, muito 

obrigado.”. Próximo Vereador inscrito para uso da tribuna é o vereador Sergio 

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

Gostaria de colocar nesse momento, como já foi documentado anteriormente a 

esta Casa, a minha ausência nas últimas duas sessões. A minha irmã foi 

diagnosticada com pneumonia, foi internada e, cinco dias depois dessa 



11 
 

internação, veio a confirmação que ela estava COVID-19, estava internada em 

São Paulo. E todos nós que tínhamos contato com ela até o dia anterior à sua 

internação, precisamos ficar os 14 dias de isolamento por conta do COVID-19. 

E graças a Deus, no último dia 7 ela teve alta, já com a garantia dos médicos 

que o período de infecção já tinha passado, e todos os que estavam, tinham 

convivido com até o dia 28 de abril, após os 14 dias, se não tivesse 

manifestado nenhum sintoma, estaria apto a voltar às suas funções. E graças a 

Deus, todos estamos bem, por isso retornei semana passada aos trabalhos 

nessa Casa. Com relação à abertura do comércio, a essa ampla discussão que 

permeia as redes social, principalmente, e pessoas que sabem o que estão 

falando falam e pessoas que não sabem o que estão falando falam também, e 

vai cada um defendendo o seu lado, seu grupo, seu jeito, na verdade, a gente 

precisa ampliar, sim, a discussão. É o momento agora da gente começar a 

pensar, porque muitas famílias estão passando necessidade, muitos pais de 

família já perderam o emprego, muitos pais de família já tiveram sua 

remuneração reduzida por conta de horário que foi reduzido, então precisa, 

sim, ter uma ampla discussão. Só que quem já teve amigos e parentes à porta 

de entrar numa UTI, como temos vários amigos na cidade que já tiveram seus 

parentes e seus amigos alguns dentro da UTI, passando por necessidades 

terríveis e, agora, já temos alguns óbitos confirmados na cidade, então isso não 

é brincadeira! Eu digo para vocês que, quando você vê uma pessoa que está 

trabalhando no supermercado, está ali cumprindo a sua jornada de trabalho, no 

caso, da minha irmã, com seus 44 anos de idade, é acometida da COVID, vai 

internada com muita falta de ar, o médico chega a passar uma noite entre 

aquela hipótese: „vai para a UTI, não vai para UTI?‟. Com a graça de Deus, 

hoje ela está em casa, está recuperada. Mas quantos que não tiveram a 

mesma sorte? Então não vamos pagar para ver, não vamos esperar que outros 

venham a falecer para depois dizer: „Ah, mas é que...‟ - quando seu ente 

querido morrer, aí você fala. Porque é muito legal falar na dor do outro. Se é 

fazer politicagem, se não é fazer politicagem, pouco me importa aqui, o que me 

importa é a saúde pública, o que me importa é a saúde das pessoas que estão 

sofrendo e estão no nosso meio. Com relação aos comércios que já funcionam, 

precisa, sim, ter um controle do comerciante; quem estabelece a fila, a 

distância, o álcool gel na entrada, a limitação de acesso é o proprietário, não é 

o consumidor. O consumidor já sabe que vai agir de acordo com a cabeça dele, 

você entra numa fila, qualquer que seja, entra na fila do supermercado, na 

farmácia, na lotérica, onde quer que seja, você cumpre a distância, mas o cara 

está fungando no seu cangote aqui; o cara não tem a informação. Quem que 
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vai ter que orientar isso é o proprietário. Daí esse pedido de fiscalização 

partindo das agências bancárias, e os supermercados a mesma coisa, porque 

já tem uma lei que regulamenta isso. Então precisamos que a vida volte ao 

normal, mas com muita serenidade, para que não venhamos a perder mais 

pessoas como já perdemos. Também gostaria de mais uma vez aqui 

parabenizar os profissionais da Saúde, porque esses, sim, estão gastando a 

sua vida, muitos estão voltando para casa infectados, muitos estão voltando 

para casa infectando seus familiares, porque estão lá na linha de frente 

defendendo as nossas vidas e os nossos parentes e os nossos amigos. Então 

o profissional da área da saúde, sim, precisa ser muito valorizado. Só para 

finalizar, estamos também ouvindo depoimento de muitos pais de alunos 

dizendo: „Puxa, Professor, eu não sabia o quão importante é a vida do 

professor, é a função do professor‟, porque agora, em casa - só pra finalizar, 

senhor Presidente - os alunos estão recebendo os trabalhos, estão fazendo, 

estão, dentro da possibilidade, agindo aqui, entregando os seus trabalhos, mas 

como estamos percebendo que é difícil o trabalho em casa sem a presença do 

professor. Então deixo aqui o meu abraço a todos os professores, a todos os 

profissionais da educação, que não paramos esse tempo todo; estava em 

isolamento aqui, mas estava fazendo as videoaulas lá em casa e mandando 

para os alunos; estávamos mandando os trabalhos, e isso, todos os 

professores vêm fazendo, tanto na municipal, quanto na estadual, na particular, 

nas faculdades. Então deixo aqui o meu abraço a todos os profissionais da 

educação e todos os profissionais da saúde. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. Não havendo mais Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva faz suas considerações 

finais: “À mesa diretiva, boa tarde; aos nobres pares, boa tarde; aos internautas 

que nos acompanham também, uma boa tarde a todos. Eu venho aqui dizer 

para vocês que eu ouvi também o comentário que o governador João Dória 

provavelmente deve mexer aí no feriado do estado de São Paulo. Porém eu 

digo, infelizmente, ele está com essa ideia, porque ele pensa de uma forma; 

aqui, por exemplo, tem 13 vereadores, mas cada um pensa de uma forma 

diferente um do outro. Lá no Estado de São Paulo a gente dizendo, numa 

grande metrópole, por exemplo, sim, é viável. Agora, esse pessoal que vai ficar 

tudo esses dias em São Paulo, infelizmente, todos aqueles que têm chácara 

aqui no município de Biritiba Mirim, eles vão vir tudo para cá, ou seja, 

superlotando os supermercados nossos, a nossa cidade vai ficar cheia, ou 

seja, vai ficar sem controle. Eu sei, eu entendo que não pode... esse pessoal 

não pode deixar, não pode proibir essas pessoas de vir para cá, já que eles 
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têm residência aqui dentro do município, mas eu não vejo uma excelente ideia 

para o estado. Para a grande metrópole, para a capital, tudo bem! Mas aqui 

para o nosso município, eu não vejo assim algo eficaz. Agora, quanto à 

fiscalização, realmente é de obrigação do Executivo fazer a fiscalização. Eu 

também vejo aí muitos comentários, inclusive do pessoal aí dos comerciantes, 

alguns já estão entregando o seu ponto. Eu realmente eu posso estar errado, 

eu posso pecar na minha fala aqui, mas eu não acho certo ter a fiscalização 

para uns de um jeito e, para outros, de outro jeito. Infelizmente eu não tenho 

porque defender aqui o Executivo. Realmente ele peca muito. É de 

responsabilidade dele, não tem que ter esse negócio de fazer... esse negócio 

de politizar. Realmente está politizando mesmo, você é meu amigo, „Meu, deixa 

meia porta aberta aí” - eu já falei isso aqui já mais de uma vez. Por que deixar 

meia porta aberta? A pessoa entra lá para dentro, vai ser mais fácil para, se 

tiver o vírus, para infectar a gente... nós estamos vendo, cada um de nós aqui 

estamos vendo as medidas de segurança e de proteção que todos nós temos 

que ter, assim como os comerciantes também. Só que eu estou extremamente 

sentido o que está acontecendo no nosso município, onde o decreto é só para 

alguns e não para todos. Então eu não concordo com isso! Agora, quanto à 

prestação de contas, o Poder Executivo, ele tem obrigação, sim, de estar 

prestando a conta não só para nós, do Poder Legislativo, mas também para 

toda a população em geral. Porque quando ele diz: „Vamos ter um hospital de 

campanha aqui no município‟, eu não vejo aquilo que eu acredito que alguns 

vereadores ou todos vereadores já foram lá ver, mas, até o momento, o que vai 

acontecer ali é um hospital de isolamento, não é um hospital de campanha ali, 

porque eu não sei se vai realmente colocar sete respiradores ali dentro para 

atender a população. Então realmente o que precisa ter é um hospital de 

campanha e não um hospital de isolamento. Entendo que muito da população, 

onde uma casa pequena para ficar seis, sete pessoas, é difícil um isolamento 

com dois, três cômodos, então lá vai servir para isolamento, e não hospital de 

campanha com equipamento que nós deveria ter. Agora, quanto ao custo que 

vem gastando no município, isso aí eu faço questão, sim, que ele vai ter que 

prestar conta. Eu posso citar, professor Sergio, me desculpa porque foi a sua 

irmã que sofreu juntamente com todos os familiares, eu posso citar aqui o 

exemplo da irmã do professor Sergio, onde ela começou a sentir os sintomas, 

quando eles ficaram sabendo, eles mesmos já fizeram a parte deles, que isso, 

sim, é um ato de responsabilidade. E ela sabe como se prevenir, assim como 

nós também sabemos, então o que falta para os comerciantes é mais 

orientação para que, se eles abrirem o comércio deles, abra com segurança e 
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tendo os devidos cuidados, porque realmente o COVID-19 existe e está aí, só 

que nós temos que obedecer as normas de saúde e também do Governador do 

Estado, tá ok, pessoal? Era só isso que eu tinha para falar. Terminando a 

Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes 

e que todos tenham uma boa tarde. Gostaria de reafirmar aqui aos nobres 

pares: a reunião das comissões dia 21 de maio, quinta-feira, às 14h30. Nós 

precisamos tratar de alguns assuntos que estão parados na Casa, tem vetos 

que nós precisamos rever isso aí, tem projeto também, inclusive do Fernando, 

tem do Walter Machado, se eu não me engano, tem alguma coisa que a gente 

precisa estar resolvendo, então eu gostaria de pedir a atenção dos nobres 

pares. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 18 de maio de 2020. 
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