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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2020.  

 

Aos vinte e 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. 047 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 

pedir licença pra me encaminhar até o meu gabinete.”. 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 18 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 das Indicações nº 58 a 61/2020. 1. Indicação nº 

058/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja feito o recapeamento do 

asfalto na Rua Nilo Peçanha, Jardim Yoneda próximo ao n° 343. 2. Indicação 

nº 059/2020, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

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

Competente para que seja efetuada manutenção em todas as estradas rurais 

com a máquina motoniveladora e cascalhamento, no Bairro Casa Grande, 

Terceira, Casqueiro, Castelano, Carcará, Rio Acima e em todos os bairros mais 

distantes. 3. Indicação nº 060/2020, de autoria do Nobre Vereador Jorge 

Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao 

Departamento Competente seja feita a troca de lâmpadas queimadas da Rua 

Campos Sales n° 200, no Bairro Jardim Vista Alegre. 4. Indicação nº 061/2020, 
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de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento Competente seja 

feita a manutenção do tipo roçagem dos acostamentos da Avenida dos 

Caquizeiros em toda a sua extensão desde sua entrada no Bairro Pomar do 

Carmo. Terminadas as Indicações, passou-se a ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 109 a 112/2020. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 109/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam tomadas as devidas providências em relação a 

manutenção da iluminação pública em todas as vias que necessitam no Bairro 

Vila Operária. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar esse requerimento do senhor e gostaria de 

autorização... gostaria de assinar junto, até porque esse vereador também já 

vem fazendo diversos pedidos; muitos munícipes fazendo reclamação, então é 

um requerimento num momento propício; ficamos sabendo na semana 

passada que até a prefeitura já fez uma contratação de empresa, e gostaria de, 

se permitisse, de assinar junto, até porque a cidade aí está escura aí, tá bom? 

Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Está 

Permitido, nobre vereador.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, nobres pares, como disse o vereador Juniel, 

acredito que em torno de uns 10 ou 15 dias atrás, a prefeitura realizou uma 

licitação referente a parte de iluminação pública da nossa cidade. Acredito que 

não seja um... não essa... não conseguirá atender toda a demanda da cidade, 

principalmente com novos pontos, mas pelo menos a manutenção dos que já 

estão. Eu não cheguei a ver o processo licitatório, não sei qual foi a empresa 

vencedora, mas pelo prazo da licitação, que foi em torno de 15 dias, eu me 

lembro que, na sessão retrasada, se eu não me engano, eu havia comentado 

aqui da licitação que havia sido realizada, eu acredito que já deu-se tempo da 

prefeitura homologar e assinar o contrato com essa empresa vencedora, 

porque a partir do momento do término da licitação, se não houve nenhuma 

impugnação de questionamento, alguma coisa, é a parte burocrática, 

homologação, empenho e assinatura do contrato. Me estranha muito o porquê, 

até o presente momento, o Poder Executivo não começou a fazer a 

manutenção das luminárias da cidade. Então acho que, além do próprio 

requerimento de vossa excelência da Vila Operária, a cidade toda, como um 

todo, está às escuras, então solicitado do Executivo máxima urgência da ordem 

de serviço desse trabalho, muito obrigado.” O Sr. Presidente Robério de 
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Almeida Silva se manifesta: “De nada, eu espero que o Executivo responda 

esse requerimento.” APROVADO. O vereador Lourival Bispo de Matos, 

solicita pela ordem: “Eu gostaria de vossa excelência que eu pudesse me 

retirar da sessão porque eu tenho uma consulta médica, entendeu?” O Sr. 

Presidente autoriza a retirada do nobre vereador. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 110/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, 

tome providências, para que sejam reparados todos os pontos de iluminação 

pública da cidade, sendo a iluminação pública um objeto de gestão de 

responsabilidade do município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 111/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Setor de Tributação para que possa ser feito um estudo a fim 

de isentar todos os comerciantes pelo período de um ano chamado imposto 

ISS. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor 

presidente, nobres pares, eu, antes de tudo, gostaria de parabenizar o 

vereador Fábio pela propositura apresentada. Vale lembrar que a Prefeitura, 

num decreto recente, ela prorrogou o prazo para pagamento do ISS e do IPTU 

da nossa cidade. Porém, o requerimento do nobre Vereador, ele vai um pouco 

mais além, e aí eu acho viável, e se vossa excelência me permitir assinar junto 

com vossa excelência, porque essa pandemia, ela vai passar, vai chegar um 

momento que nós vamos, se Deus permitir, retornarmos às nossas atividades 

normais, porém o prejuízo, principalmente do comerciante, mais ainda do 

pequeno comerciante, pra ele recuperar esse fôlego vai demorar ainda muito 

mais tempo, não vai ser simplesmente, „olha agora acabou pandemia, está 

todo mundo bem, está todo mundo... todo mundo de volta à ativa com o seu 

poder aquisitivo real como era antigamente‟, não! Muito pelo contrário, até 

porque, pós-pandemia, o brasileiro, de modo geral, ele vai ter que, com essa 

situação de delivery, uma série de outras formas de comercialização, o 

brasileiro, ele vai estar se reinventando, o seu próprio consumo, forma de 

consumo. E aí, pós-crise, pós-pandemia é que realmente nós vamos ver o 

tamanho do rombo que essa crise está provocando no Brasil, e mais 

especificamente no nosso município, o tamanho do rombo econômico, nós 

vimos aí lojas fechando, infelizmente comércios fechando, e nada mais justo de 

que o governo municipal faça também o sacrifício de apertar o cerco agora, já 

decretando já durante a pandemia, enquanto estamos em estado de 

calamidade, porque posterior ao encerramento do Decreto de calamidade 
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pública, se ele fizer qualquer tipo de ação nesse sentido, ele automaticamente 

vai cair na lei de responsabilidade fiscal, de renúncia fiscal. Então se o Governo 

Municipal acatar o requerimento do vereador Fábio, que ele acate ainda 

enquanto o município estiver em Decreto de calamidade pública, por quê? Pra 

ele não incorrer em improbidade administrativa de, amanhã ou depois, ser 

questionado por órgãos competentes por renúncia fiscal. Mas gostaria de 

parabenizar novamente o vereador Fábio e a autorização de vossa excelência 

para assinar em conjunto. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O vereador 

Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Agradeço as palavras do 

vereador Fernando e gostaria de estender a todos esse requerimento, tendo 

em vista aí que o comerciante vai sentir muito ainda até se recuperar aí, o 

pequeno, micro, vai sentir muito na pele aí até recuperar seus vencimentos aí 

pós-pandemia, e gostaria de estender a todos os vereadores aí para que seja 

acatado esse requerimento juntamente ao Executivo. Muito obrigado.”. O 

vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria também de 

parabenizar o nobre vereador Fábio pelo requerimento e fazer coro também a 

vossa excelência.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Primeiramente, gostaria de salientar de que é importante realmente que faça 

esse desconto no ISS, mas tem um porém. Eu sou muito suspeito a falar e 

talvez eu comenta aqui um equívoco muito grande; os supermercados nossos, 

por exemplo, o Chibata, eu não posso nem comentar muito porque, na 

verdade, minha esposa trabalha lá há 15 anos, mas o setor de marinhos e 

calçados bateu o recorde de vendas. Então eu não acho justo de que os 

grandes também sejam favorecidos, infelizmente. Bateram o recorde, são 

100% a mais do ano passado! Então os grandes vão se beneficiar numa 

situação dessa, e então eu tenho que pensar de uma forma mais concreta. Eu 

enviei uma mensagem, está no meu celular, solicitando para que fechasse 

também, eu não acho justo que os pequenos sejam prejudicados! E aí o que 

que é facinho de fazer? Cercasse lá! Não aconteceu isso! Eu tenho um 

WhatsApp falando do doutor Márcio: „você está coberto de razão, está 

insuportável a cobrança dos pequenos com relação a isso‟. E está no meu 

celular, posso mostrar agora, do doutor Márcio, semana passada; vou tomar as 

devidas providências, o prefeito solicitou para que fechasse departamento. 

Talvez eu esteja cometendo um equívoco muito grande, até com a minha 

esposa, que trabalha no Chibata, mas eu não posso ficar alheio a essa 

situação, senhor Presidente. E os pequenos que fecharam? Que são 

multados? E os grandes? Não pode isso, não pode, tá certo? Então me 

desculpe o vereador Fábio, eu sou contra o requerimento de vossa senhoria. 
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Muito obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves, solicita pela ordem: 

“Em continuidade à discussão do próprio requerimento, o que o vereador Jorge 

colocou, e ele foi muito feliz, ele está perfeito na colocação dele. Eu acredito, 

vereador Jorge, que pode-se existir um meio termo, e acredito que, com esse 

meio termo que eu vou sugerir, vossa excelência possa até reavaliar a sua 

posição contrária ao requerimento. Eu acho que, como sugestão ao Executivo, 

apesar dele não constar no requerimento, mas, quando vir para esta Casa a 

prorrogação, a autorização de prorrogação de prazos do ISS, caso venha, caso 

não, teremos que fazer um trabalho político junto ao Executivo, de que serão 

suspensos ou prorrogados os prazos para os comércios das quais estavam 

proibidos de trabalhar nesse período de pandemia. Então, com isso, nós 

faremos com quê? Supermercados, por exemplo, não ficaria livre dessa... não 

teria direito a esse benefício, porque está trabalhando na pandemia, como o 

Vereador Jorge bem disse, continua lucrando ainda mais do que nunca; postos 

de gasolina continua trabalhando, não teria por que ter o benefício, porque 

continua trabalhando; farmácias, também, continuam trabalhando; o outro item 

que tem lá, clínicas médicas, também não teria direito; fornecimento de ração 

animal também não teria direito. Então eu acho que o decreto, eu entendi o que 

o vereador Fábio quis colocar, ele colocou no genérico, mas eu acho que o 

Decreto, ele deveria dar esse benefício, conceder esse benefício a quem está 

realmente proibido no período da pandemia, no período que está valendo o 

Decreto. Então essa é a sugestão, vereador Jorge, até para que vossa 

excelência possa reavaliar o seu voto contrário, de ser radicalmente contra, até 

porque não existe um meio termo, ou seremos favoráveis, ou seremos contra, 

mas eu acho que nós podemos chegarmos num consenso entre nós, 

vereadores, ao chegar o Projeto nessa Casa, caso venha, ou caso o Executivo 

baixe por Decreto, termos uma conversa com o Executivo e aí todos nós aqui 

temos liberdade para conversarmos com o Executivo sobre isso, para que teria 

direito a esse benefício, caso concedido, apenas os comércios que estão 

proibidos de trabalhar na quarentena; e os que têm direito de trabalhar nesse 

período de quarentena, que nem supermercados, postos de gasolinas, casas 

de rações, clínicas médicas, elas não teriam direito a esse benefício. Aí sim eu 

acredito, vereador Jorge, que faríamos justiça com esses pequenos, 

principalmente com os mais prejudicados. Muito obrigado.”. O vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Gostaria de pedir ao vereador Fábio que 

retirasse esse requerimento, é minha opinião, agora fica a critério do nobre 

vereador. Acho que a gente tem que estudar muito com cautela essa situação, 

fica muito abrangente essa situação, tá certo? Mas essa é minha opinião, tá? 
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Muito obrigado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Vereador Jorge, agradeço as palavras, o Fernando também, mas eu acho que, 

como o Fernando falou, na hora que a gente chegasse ao Executivo e 

discutisse melhor a isenção desses comércios que foram proibidos realmente, 

e desses grandes, que eles continuassem com seus tributos normais, acho que 

dá para gente adequar sim junto lá, podendo fazer isso aqui, só que eu acho, 

que nem o Fernando falou, de suma importância a gente fazer o mais rápido 

possível isso daqui, para não cair naquela situação na improbidade lá na frente. 

Eu acho que, com o tempo que a gente está levando hoje, que esse negócio, 

essa pandemia, ela está ficou um clima ruim, que a gente, de uma hora para 

outra, a gente pode ter, assim, a gente pode ter a solução dessa vacina, dessa 

cura; mas, de uma hora também, isso aqui pode se estender até o ano que 

vem ou dois anos, e a gente tem que aprender a conviver com esse negócio. 

Então hoje eu fiz esse requerimento em torno aí de quê? A gente está tentando 

ver o lado desse empresário ou microempresário que está trabalhando aí de 

forma, às vezes, ilícita para tentar manter o seu. Então ele vai conseguir, se a 

gente conseguir mais rápido, a gente poder fazer essa adequação para 

juntamente ao Executivo, para a gente poder fazer, e é louvável, sim, a gente 

isentar, excluir esses comércios grandes aí que já estão nessa... devido à 

venda, já lucrando em cima desses pequenos. E a gente... foi louvável e 

parabenizo o Fernando pelas colocações, e também estava pensando nessa 

forma aí, porque não é justo eles lá, ganhando muito, e os pequenos estão 

fechando as portas devido a coisa, ainda ser cobrado um devido imposto sobre 

o que está acontecendo, por isso foi a prorrogação. Eu respeito a vossa 

opinião, mas eu vou manter isso aqui para a gente tentar chegar numa forma 

mais democrática e conversar diretamente com eles.”. O vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “De forma nenhuma, de forma nenhuma eu sou 

contra essa isenção, de forma nenhuma. Só que eu acho injusto isso aí, eu 

acho injusto, sabe? Eu acho que tem que tratar isso de uma forma num todo. 

Tá vai, o grande vai ser prejudicado? Não vejo. Os pequenos vão ser 

prejudicados se não tiver essa isenção sim, e os grandes? Vai continuar da 

mesma forma. Eu, independente da retaliação que, porventura, vier, eu não 

estou brigando dessa forma, eu estou zelando para aqueles que trabalham lá, 

ficam fechados, e os caras aplaudindo, „batemos recorde 100%‟. É justo isso? 

É justo pequenos aí não pode abrir? Essa é minha questão, eu sou o dono da 

posição seguinte: abre todo mundo, cada um é responsável pelos seus atos, 

não é o Legislativo, não é o Executivo que pode prender e soltar, cada um tem 

a sua liberdade, está na Constituição, tá certo? Mas não acho justo isso aí, não 
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acho justo, não acho justo. Eu vejo o pessoal clamando aí, demitindo, né? E os 

grandes batendo palma. Muito obrigado, senhor Presidente.”. APROVADO com 

um voto contrário do Vereador Jorge Mishima. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO 4. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 112/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

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

troca de lâmpadas queimadas da área central de nosso Município. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu quero parabenizar o professor Sergio, 

a vereadora Zuleika. Eu também solicitei esse serviço por parte da terceirizada. 

Eu gostaria, senhor Presidente, na primeira oportunidade, eu sei que as 

reuniões estão suspensas e proibidas, mas eu gostaria que o senhor 

Presidente convocasse o responsável pela manutenção da iluminação pública 

no município de Biritiba Mirim. Eu não sei responder mais; eu tenho 10 

indicações e requerimentos e nem resposta nós temos! A quem recorrer? Só 

na Vista Alegre, eu já tenho três pedidos da mesma pessoa, e nada foi feito! 

Então eu gostaria que o senhor presidente convocasse, solicitasse a presença 

do responsável, para que exponha essa situação para nós. Hoje 30% dos 

documentos são com a respeito à iluminação pública, não é? E nós não temos 

resposta, eu vou falar o quê? O quê que está acontecendo? Um dia você não 

tem cesto, outro dia não tem lâmpada, outro dia não tem funcionário, a situação 

está caótica, não é? Todo mundo faz solicitação de iluminação, todo mundo, 

não tem um mês que alguém não tenha feito isso aí. Então eu gostaria, senhor 

Presidente, que convocasse essa pessoa, que viesse aqui na sessão, cedesse 

o espaço para ele, mas não só a nós, mas desse uma resposta para a 

população. Muito obrigado, senhor Presidente.” O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “Nobre Vereador, assim, no momento oportuno, essa 

reunião vai ser convocada. Nesse momento, solicito à diretora desta Casa que 

convoque uma reunião com a empresa responsável em referência ao 

Requerimento de número 112, mas no momento oportuno, tá?”. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Pelo que eu entendi, o 

requerimento do nobre vereador Jorge é para solicitar o responsável da 

prefeitura para que venha a essa Casa prestar contas. A determinação que 

vossa excelência passou para a diretora da Casa é convocação da empresa, tá 

certo? Não sei se eu entendi errado, se eu entendi errado, me desculpe, mas, 

pelo que eu vi vossa excelência pedindo, é que convoque a representante da 

empresa. Primeiro que a empresa, não sei nem se tem ainda, não sei nem se o 

contrato foi assinado, já começa mais por aí. Mas como vossa excelência 

colocou, será no momento oportuno. Então, a partir do momento que assinou o 
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contrato, a empresa virá. Mas, pelo que eu entendi o requerimento do vereador 

Jorge, é o responsável do Executivo pela iluminação pública, para que ele 

venha a essa Casa prestar conta...”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva se manifesta: “Nobre vereador, o que eu pedi para a diretora marcar é, 

assim, como nós sabemos, a fase de licitação vamos ver a empresa 

vencedora, que já convoque a empresa vencedora e também o responsável 

pela prefeitura, responsável por tratar-se desse contrato.”. O vereador 

Fernando José Gonçalves diz: “Então sim, agora sim vossa excelência está 

falando, é a empresa e o representante da Prefeitura. Pela determinação que 

vossa excelência passou para a diretora, foi apenas o responsável da empresa, 

não da prefeitura. Por isso que eu fiz a intervenção, porque a solicitação do 

vereador Jorge, requerimento do Vereador Jorge foi pela representante do 

Executivo. É claro que, se vier a empresa, melhor ainda, mas como eu vi vossa 

excelência solicitando à diretora da Casa somente a empresa, por isso eu fiz 

essa intervenção, muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva responde: “De nada. Mas, a partir do momento que a gente que convoca 

a empresa, a prefeitura também precisa estar presente, mesmo que não seja 

necessário, mas é importante que esteja a empresa e a prefeitura aqui para 

poder responder a todos os vereadores as suas dúvidas, tá ok? Obrigado, 

nobre vereador.”. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura 

do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Veto Total 

ao Autógrafo nº 005/2020 do Projeto de Lei nº 09/2020. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 5. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Veto Total ao Autógrafo nº 005/2020 - Projeto de Lei nº 

09/2020, que deram pela REJEIÇÃO do Veto. Em única discussão e votação o 

Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Ausente], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco 

[Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 10 votos 

favoráveis. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Agradeço aos nobres pares que votaram a favor do projeto, porque 

essa Casa sempre tem que visar o bem da população, obrigada.”. Em seguida, 

o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das 

Comissões Permanentes ao Veto Total ao Autógrafo nº 006/2020 do Projeto de 

Lei nº 11/2020. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 6. Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Veto Total ao Autógrafo 
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nº 006/2020 - Projeto de Lei nº 011/2020, que deram pela MANUTENÇÃO do 

Veto. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Não], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos 

[Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 

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

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

APROVADO o parecer por nove votos favoráveis e um contrário. Em seguida, 

o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer Conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 010/2020. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, VALTER 

ANTÔNIO DE MIRANDA E ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 7. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 010/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando 

José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Ausente], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de 

Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

parecer por 10 votos favoráveis. Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 010/2020. Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves 

[Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio 

Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo 

[Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Ausente], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por 10 votos 

favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico 

e do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

012/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 8. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 012/2020, que deram pela ILEGALIDADE 

do projeto. Em única discussão o Parecer das Comissões: O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Até para discutir, porque se 

nós formos votar direto, acho que temos escrito pelo menos discutir o voto 

antes de começarmos a votação. Eu vejo assim, uma pena esse projeto ter 

sido rejeitado pelas comissões, até porque é um projeto de interesse comum 

de toda a nossa sociedade, principalmente à classe de agricultores. Eu tenho 
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analisado alguns outros municípios que instituíram as políticas agrícolas nos 

seus municípios e confesso de que busquei ideias em outros municípios para 

implantar esse projeto aqui. E os municípios que eu andei pesquisando para 

implantar esse projeto, eu tomei o cuidado e a precaução, que eram projetos 

do Legislativo, não do Executivo, eram projetos do Legislativo. E nos 

municípios da qual eu pesquisei, os legislativos locais aprovaram esse projeto, 

aprovaram. Mas, nesta Casa de Leis, o jurídico deu parecer contrário e as 

comissões estão acatando. Lamento, porque é um projeto de interesse 

coletivo, principalmente os agricultores da agricultura familiar do nosso 

município; é uma... senão a maior, uma das maiores fontes de renda do nosso 

município, e, infelizmente, esse projeto, ele vai ser, pelo visto, rejeitado hoje. 

Mas a minha parte eu fiz, a minha parte eu fiz, e vou continuar fazendo, se 

esse projeto for rejeitado, eu vou representá-lo como Projeto de Lei, ou vou 

encaminhar diretamente para o Executivo para que o Executivo apresente esse 

Projeto de Lei no formato como está se opinando pelas comissões. Mas 

lamento o parecer das comissões ser contrário ao projeto, muito obrigado”. O 

vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero apenas fazer 

uso das declarações do nobre vereador Fernando José Gonçalves, que é o 

autor do projeto, ele disse que iria vir discutir sobre esse projeto junto com as 

reuniões das comissões. Lamento não ter vindo, mas, então, senhor 

presidente, o meu voto é favorável às comissões.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para esclarecer o nobre vereador 

Leonardo, como os demais vereadores, eu só não participei da reunião das 

comissões por dois motivos, primeiro que eu não faço parte, mas mesmo assim 

me comprometi a vir para discutir esse projeto junto com os vereadores. Mas, 

infelizmente, nesse mesmo dia da reunião das comissões e nesse mesmo 

horário, eu estava tendo a reunião do comitê de crise da qual sou 

representante dessa Casa, da qual, posterior na minha fala, eu farei a 

colocação do que ocorreu na reunião - por isso a minha ausência na reunião 

das comissões. Só para deixar claro isso, eu não compareci, Vereador 

Leonardo, justamente porque eu estava na reunião online do comitê de crise, 

tanto o Vereador Fábio, ele não participou da reunião do comitê de crise, 

estava na reunião das comissões. Obrigado”. O vereador Leonardo Venâncio 

Molina justifica: “Só para justificar, eu não sabia que a reunião... que eu sabia 

essa reunião era às 9 horas da manhã, mas como o pessoal do Executivo não 

tem competência para marcar os seus horários, aí fica difícil do vereador aqui 

também adivinhar. Muito obrigado.”. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria só de parabenizar o vereador Fernando, até 
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porque o Projeto é de grande valia, já eu vou deixar até meu voto já aberto que 

eu sou contra o parecer do jurídico dessa Casa, tá? Obrigado.” O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Eu ainda vou colocar o 

parecer das comissões em votação.”. O vereador Juniel da Costa Camilo 

prossegue: “Tudo bem, senhor Presidente, eu até entendo, mas, assim, um 

projeto desse, como eu não participei também da reunião de comissões 

semana passada, mandei avisar que estava em reunião pelo meu assessor, 

então... mas Fernando já tinha me passado o Projeto, já tinha lido o Projeto, e 

como eu não nem assinei na comissão, então eu já estou sendo o contrário, só 

estou justificando para todos estarem cientes. Muito obrigado.”. Em única 

votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando 

José Gonçalves [Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa Camilo [Não], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Ausente], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Sergio de 

Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

parecer por seis votos favoráveis e quatro votos contrários. O vereador Jorge 

Mishima justifica seu voto: “Embora a nossa competente jurídica diz que não é 

competência do Legislativo, mas eu voto contrário aos pareceres da comissão. 

Se não tivesse essa possibilidade de votar, não teria nem colocado em 

votação, não é, senhor Presidente? Então o meu voto é contrário aos 

pareceres das comissões. Muito obrigado.”. O Vereador Sergio de Paula 

Franco justifica seu voto: “Sr. Presidente, conforme o nobre vereador colocou 

da possibilidade, eu até sugiro que seja encaminhado sim para o Executivo 

como anteprojeto, pra que volta a essa Casa, porque é um projeto muito bom. 

Mas como o jurídico colocou no parecer que deve ser de iniciativa do 

Executivo, então meu voto é favorável ao parecer das comissões. A vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos justifica seu voto: “Presidente, quero 

parabenizar o Fernando, que é um Projeto muito bom, mas eu sou favorável às 

comissões, e peço que você encaminhe para o Executivo, Fernando, que é um 

projeto muito bom, obrigada.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Portanto, o projeto em si, ele fica prejudicado, no caso, eu não vou colocar 

em votação, tá ok? No caso o parecer das comissões, então está aprovado o 

parecer das comissões e reprovado o projeto. Aí, nobre Vereador, só como da 

palavra, mandar como anteprojeto para o Poder Executivo, que realmente o 

projeto é muito bom.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria que fosse retirado o Projeto de Lei nº 13 de minha autoria.”. O senhor 

Presidente retira o Projeto de Lei nº 013/2020, de autoria do vereador Fábio 
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Rogério Barbosa, da pauta da Ordem do Dia. O vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Não havendo matéria a ser discutida, gostaria de solicitar 

a vossa excelência a minha dispensa.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do 

nobre vereador do plenário e, em seguida, solicita que seja feita a chamada 

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

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

diz: “Senhor presidente, toda na mesa diretiva, nobres pares, a todos que nos 

acompanham aí nas redes sociais. Senhor Presidente, o que me traz nessa 

Tribuna aqui hoje é o meu descontentamento com Poder Executivo Municipal, 

porque eu vejo que ele toma algumas atitudes sem pensar, algumas atitudes... 

no momento, entendo que é um momento muito difícil que estamos 

enfrentando, é um momento que precisamos de cautela, é um momento que 

precisamos de união, mas quando o Executivo, ele toma um posicionamento, 

ele também tem que ser firme, mas tem que pensar na vida das pessoas. Eu 

vejo que o comércio está enfraquecido. Eu vejo, eu, como comerciante, muitos 

comerciantes aqui, eu vejo a dificuldade que vêm enfrentando para pagar seus 

aluguéis, suas águas, energias, imposto, e está aí esse caos que a gente vem 

enfrentando nessa esfera, de lá de cima até nosso município, que é pequeno. 

Sabemos que a renda do nosso município é a agricultura e o comércio local, 

todos nós sabemos disso. E aí eu vejo um decreto que o prefeito, junto com a 

sua equipe, baixa, sem pensar como pode atingir o comércio já quase 

praticamente aí... pessoas já retirando o que tem dentro do comércio e 

entregando o seu ponto. E ele proíbe que, no município de Biritiba, possa 

comercializar bebida alcoólica. Tudo bem! Eu entendo que é um momento 

difícil, mas qualquer pessoa pega seu carro e vai comprar na cidade vizinha, 

nós estamos perto aqui de cidades vizinhas. Então eu vejo que a prefeitura, ela 

não pensou nesses comerciantes, que, muitas vezes, muitas vezes, não, eu 

tenho certeza que são pais de família, que estão aí lutando para colocar o 

feijão, o arroz dentro da sua casa. E aí eu vejo, qual foi a fiscalização? Eu vejo, 

fizeram aqui na entrada da cidade uma barreira sanitária. Gostaria já de 

estender a todos os funcionários da área da saúde o meu carinho, meu 

respeito, até porque eu vejo que eles estão aí na frente dessa pandemia, 

trabalhando, dando o seu melhor, têm todo meu carinho e respeito. Mas não 

tem uma fiscalização enérgica, então eu vejo que tem muita gente, muitos pais 

de família aí sofrendo, e a Prefeitura não ajuda. Então deixo aqui meu repúdio, 

deixo aqui meu repúdio a esse decreto, porque ele só enfraqueceu mais a 

economia da nossa cidade, do nosso comércio. Deixo o meu carinho, meu 

respeito a todos os comerciantes da cidade, tenho certeza que juntos vamos 
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sair dessa mais forte, mais firme, mas também tem que ter ajuda sim do 

Executivo, tem que ter ajuda sim desta Casa. Então tem meu carinho, tem o 

meu respeito. Eu andei pela cidade, muitos comerciantes aí já chorando, e a 

prefeitura vem e impõe um negócio desse. Aí você vê os mercados das nossas 

cidades vizinhas lotados, o pessoal vai, compra e vem para Biritiba! Então às 

vezes toma algumas decisões indevidas sem pensar! Tem todo meu carinho a 

todos os comerciantes e repudio esse ato do Poder Executivo. Meu muito 

obrigado, que Deus abençoe a todos e tenho certeza que vamos sair firme e 

forte dessa, que Deus possa abençoar grandiosamente a todos.”. O próximo 

vereador inscrito é o vereador Fábio Rogerio Barbosa, que, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, Presidente, boa tarde, nobre vereadores, público que está 

assistindo aí. Bom, primeiramente eu queria deixar aqui um breve pesar, que a 

dois anos atrás estava trabalhando no município de Itanhaém, onde eu conheci 

um jovem aluno-soldado que estaria se formando lá, e eu queria deixar meu 

voto de solidariedade pesada à sua família, que o mesmo veio a cometer 

suicídio hoje. Lembrar que o Wesley era uma pessoa muito boa, o qual eu 

conheci a dois anos atrás. E não sei o motivo, o que leva a acontecer isso com 

uma pessoa ter se suicidado de uma forma tão drástica assim. Aos familiares 

do soldado Wesley, meu sentimento e todo o sentimento da Polícia Militar. 

Outra coisa que queria falar também aos nobres vereadores aí, eu gostaria dos 

senhores que a gente tomasse algumas medidas drásticas aí quanto aos 

proprietários de terrenos baldios aí e terrenos abandonados na cidade aí, no 

tocante a queimadas que estão vindo pela cidade. Esse momento que estamos 

falando aqui está vindo uma nuvem gigantesca lá de baixo. E esse... já 

estamos no período seco, problema de pandemia, o problema respiratório para 

todo mundo aí, ainda vêm uns infelizes aí e tacam fogo aí no terreno dos outros 

aí e vêm causar a pior coisa para a gente. Sobre o que o vereador Juniel falou 

aqui sobre a fiscalização, também é lamentável o que está acontecendo, foi 

baixado um decreto novo aí contra o horário de supermercados e inclusive aí à 

venda de bebidas alcoólicas, acho que toda medida tem que ser pensada da 

melhor forma possível para que não sejam prejudicadas as pessoas. Uma 

coisa que eu busquei saber aí foi a questão do delivery, o delivery não pode ser 

proibido, tem umas legislações aí a respeito sobre isso aí, que a gente está 

também vendo aí. Mas o que adiantou? A pessoa saiu daqui para comprar em 

outro município, o que aconteceu? Fato esse que esteve aqui na estrada da 

Granja Nagal, cinco vítimas de um acidente de carro aí, todos embriagados 

devido à bebida alcoólica. Só que deveria ser um pouco mais pensado da 

melhor forma possível. Uma coisa que eu queria deixar o repúdio aqui, senhor 
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Presidente e vereadores, é sobre uma situação que eu já vim pedir vários 

tempos aí, Reinaldo pediu, Juca pediu, acho que todos pediu, vereador 

Fernando também pediu, que está difícil a gente trabalhar e não ter a devida 

resposta no prazo certo dentro dessa prefeitura, não está vindo os prazos 

legalmente seguidos aí. Acabei de receber um negócio aqui de dois meses 

atrás, já acabou o problema, agora está aqui há dois meses. E me manda o 

quê? Foto de Facebook! Cara, eu vi a situação, não precisava mandar a foto de 

Facebook para mim saber a situação! Mandei ofícios lá sobre uma questão 

grave que está acontecendo hoje na nossa cidade, qual que é? A valorização 

do funcionário, ainda mais do funcionário da saúde. Essa valorização é 

simples, Prefeito, prefeitura, administração, que seja, o „não‟ nós já temos, só 

quero um „sim‟ como resposta. O „não‟ nós já temos, que que vai custar dentro 

disso tudo? Tá tendo coisas absurdas sendo feitas aí, mas a valorização do 

profissional de saúde da nossa cidade não está tendo, é o que está de linha de 

frente lá, está todo dia lá, bem como os outros funcionários também da nossa 

administração. Eu queria que alguém que deve estar escutando aí, alguém da 

prefeitura está assistindo essa transmissão aí, que passe para o seu superior, 

que passe para quem de direito aí „ó, o Fábio falou sobre isso aqui‟, eu só 

quero uma resposta sobre esse abono aos profissionais de saúde. Eu acredito 

que, para a gente poder cuidar de uma casa, a gente tem que cuidar de quem 

mora dentro dela primeiro, a gente tem que cuidar primeiro, porque aí sim 

temos motivos de cobrá-lo melhor. O empregado mau renumerado é um 

empregado que trabalha triste. Ele tem que ser bem remunerado, ainda mais 

aquele que prestou um concurso público e não tem uma carreira, um plano de 

carreira ser distribuído. Deixo isso aí, senhor Presidente. Muito obrigado, muito 

obrigado a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula 

Franco, que, com a palavra diz: “Senhor presidente, nobres pares, a toda 

população que nos acompanha pelos meios de comunicação, boa tarde a 

todos! No final da semana passada, o prefeito publicou que ele foi infectado 

com o coronavírus nas redes sociais. Gostaria de dizer aqui que estamos em 

oração, senhor Prefeito, pela sua pronta recuperação, porque o covid-19 vem 

assolando muitas famílias, a gente acompanha, dia a dia, os números de 

infectados cada vez maior, os números de óbitos, infelizmente, no Brasil todo, 

então nós estamos juntos aí, senhor Prefeito, que o senhor possa se 

restabelecer o quanto antes. Também gostaria de deixar aqui uma orientação, 

eu sei do compromisso, eu sei da responsabilidade da Secretaria de Saúde e 

da vigilância epidemiológica, mas que tome todas as providências com relação 

ao afastamento dos 14 dias de todos os funcionários da Prefeitura que tiveram 
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contato físico com senhor Prefeito na última semana. Eu não sei se isso está 

acontecendo, porque eu vejo alguns funcionários da Prefeitura, do alto escalão, 

que tinham o contato diário com o prefeito, e estão transitando pela cidade 

normalmente. Eu não sei se eles não tiveram contato com o prefeito na última 

semana, provavelmente tiveram. Então fica aqui a orientação que, para cada 

um paciente que é confirmado positivo por coronavírus, pelo menos quatro 

estão infectados e estão assintomáticos, não estão desenvolvendo nenhum 

tipo de sintoma, mas só que você transmite a doença. Então fica aqui a 

orientação para que, principalmente pessoas que têm muito contato com o 

público, no caso, como o prefeito e as pessoas que o cercam, precisam 

permanecer os 14 dias em casa até que passe o período que você pode estar 

transmitindo a doença. Depois de 14 dias, você não vai infectar mais ninguém, 

só que, até aí, precisa de todo o cuidado. Por isso, aqueles que tiveram contato 

com o senhor Prefeito, se não foram orientados para ficar em casa, faça seu 

pedido de permanência em casa nos próximos 14 dias ou do último dia que 

teve contato com o senhor Prefeito. Muito foi falado aqui sobre a iluminação 

pública, todos têm acompanhado nas últimas três sessões, eu coloquei todas 

as lâmpadas queimadas do bairro Cruz das Almas, 43 lâmpadas, na sessão 

passada coloquei todas as lâmpadas do Jardim dos Eucaliptos, 52 lâmpadas, e 

aí eu fui passando rua por rua, lâmpada queimada por lâmpada queimada, 

como já fiz, a terceira vez que eu faço nesse mandato; eu fiz no primeiro ano, 

passei todos os números de lâmpadas queimadas para o então Prefeito 

Jarbas, depois passei, em requerimentos e indicação e Ofício, para o Walter 

Tajiri também, no início do seu mandato, todas as lâmpadas; e aí já percorri a 

área central com mais 60 lâmpadas, foi essa que eu coloquei hoje, desde o 

Adhemar Bolina, desde Jardim Takebe até a Câmara Municipal, está 

contemplado neste requerimento todas as lâmpadas queimadas; passei 

também no meio da semana passada até o final da semana no Jardim 

Alvorada, mais 24 lâmpadas, Jardim Ioneda, 37 lâmpadas, Vista Alegre, 23 

lâmpadas, Vila Operária, 16 lâmpadas, e aí mandei tudo isso por ofício para o 

Senhor Prefeito, por quê? A empresa ainda não está trabalhando, porque abriu 

o processo de licitação no dia 15; antes da sessão, eu fui verificar no site da 

transparência e consta ainda como aberto o processo, não foi homologado. 

Mas acredito que, nos próximos dias, isso estará pronto, estará homologado. 

Então que fique já essa dica que todos esses pontos, passei rua por rua, bairro 

por bairro, pegando lâmpada por lâmpada queimada e marcando nesses 

ofícios, nesses requerimentos, para que seja um auxílio para que o Executivo 

possa trocar as lâmpadas da melhor maneira possível, fazendo com que nossa 
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cidade seja um pouco mais iluminada, porque todos os bairros vivem o mesmo 

problema. Como já colocado pelo vereador Fernando, possivelmente não 

teremos a colocação de braços, mas pelo menos as lâmpadas queimadas 

precisa ser trocadas, se ainda esse ano não vai ser possível colocar os braços, 

porque tem várias ruas que necessitam urgentemente de colocação de braços, 

se não for possível, pelo menos, o trocar de lâmpadas em todas essas que a 

gente já colocou aqui. Senhor Presidente, muito obrigado. O próximo Vereador 

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

“Senhor Presidente, nobres pares, a todos que nos assistem pelas redes 

sociais, uma boa tarde! Senhor presidente, são duas situações distintas, mas 

eu vou utilizar o meu tempo primeiro para fazer as minhas considerações, e 

depois eu requeiro à vossa excelência um tempo adicional para que eu possa 

expor aos nobres pares a questão do Comitê de Crise, da qual, como o nobre 

Vereador Leonardo comentou, essa reunião de quinta-feira passada acabou 

sendo uma reunião extraordinária. Eu fui chamado para a reunião era 11 horas 

da manhã, „Olha, inclusive fizemos essa reunião não presencial, foi uma 

reunião online‟, então achei muito interessante, e amanhã teremos uma nova 

reunião. E depois, sobre a questão do Comitê de Crise, eu vou entrar no 

mérito. Mas, senhor Presidente, nobres pares, eu tenho visto aí pelas redes 

sociais os deputados que tiveram votos na nossa cidade, eu vou nominar 

alguns deles aqui, é o deputado que mandou a 100 mil não sei para onde, que 

mandou 200 mil não sei para onde, 300 mil não sei para onde, um milhão não 

sei para onde e tal, e eu fico vendo esse tipo de postagem, que a gente acaba 

acompanhando, até porque eles turbinam a publicação deles e acaba 

chegando para todo mundo, então vossas excelências também deve receber. 

Bom, na sessão passada foi até apresentado um Projeto de Lei, se eu não me 

engano, do vereador Reinaldo, Vereador Juniel, acho que vereadora Zuleika, 

vereador Sergio, não sei, sobre a questão do portal da transparência, eu até 

alertei que a prefeitura havia sido notificada e que realmente já estava no portal 

da transparência lá a arrecadação e despesa, despesa por item, tudo mais, e 

está aberto a qualquer cidadão. E, por incrível que pareça, não sei se foi 

retirado o projeto ou se não foi avaliado, mas eu achei até que fosse avaliado 

nessa sessão, mas não sei se foi retirado, se vai entrar na próxima sessão, 

toda validade e toda presteza desse projeto que tem, mas, na prática, ela já 

está já está funcionando... foi retirado? Então tudo bem, mas, assim, foi válida 

a iniciativa dos nobres colegas. Mas eu vejo lá, continua ainda nossa 

arrecadação de transferência do governo federal, governo estadual, não 

contabilizado ainda o recurso que a câmara devolveu agora no duodécimo, 
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deve estar sendo contabilizado entre hoje e amanhã, que foi o valor de 120 mil 

que esse Poder Legislativo devolveu aos cofres do Executivo para combate ao 

covid, mas tem lá 788 mil, algo em torno assim, e mais as despesas que aí, as 

despesas, depois cada um fica a critério de olhar lá, que está bem especificado 

lá, inclusive com o material que foi comprado, o fornecedor, o custo e tudo 

mais. Mas eu vi lá 780 mil e desses 780 mil, 300 mil é do deputado Wagner 

Moura, do PRB, deputado estadual; 250 mil é do deputado Marcos Damásio, 

que isso já está contabilizado na conta da prefeitura. Aí tem um recurso de 172 

mil, se eu não me engano, do governo federal, e mais um recurso lá que é um 

resíduo dessa sobra, em torno 64, um negócio assim, que também é do 

governo federal. E aí, ao longo do tempo, eu tenho visto aqui, e eu mesmo citei 

e agradeci inclusive ao Deputado Bertaiolli, que mandou não sei quantos mil, 

só que esse recurso não chegou ainda na prefeitura. A deputada Kátia Sastre, 

200 mil, só que esse recurso não chegou ainda na prefeitura; deputado 

Bertaiolli, acho que foi 300 mil, se eu não me engano, é isso? 300 mil, né? 300, 

sei lá. E vi uma série de deputados falando... e aí eu... me desculpe dizer, mas 

eu vejo a seguinte situação, eu não vi, em momento algum, os dois deputados 

que mais foram votados nessa cidade, que é o Deputado Márcio Alvino, 

Deputado André do Prado, dizer que encaminhou um recurso sequer para 

combate ao covid, com exceção de uma Emenda, que aí o vereador Leonardo 

tem os seus méritos junto com a discussão que ele teve, que acompanhei isso, 

da liberação de uma emenda de 150 mil para uma ambulância, e aí essa é a 

parte burocrática que a prefeitura está devendo para o estado para 

encaminhar. Só que esses recursos de Marcos Damásio, Wagner Moura, 

Bertaiolli, Katia Sastre, são todos recursos para custeio... e aí eu não vi, em 

momento algum, um centavo sequer de custeio do deputado Márcio Alvino e do 

deputado André do Prado. Me desculpem aí os apoiadores, e eu inclusive 

trabalhei para o deputado Márcio Alvino na campanha e não nego isso, mas a 

minha decepção é muito grande. Essa semana passada eu vi, mandando 300 

mil para Santa Branca, inclusive presente, um milhão para Salesópolis, 

inclusive presente, eu não sei quanto para Poti, não sei quanto para onde... e 

para Biritiba, que você teve 50% dos votos da cidade? Quando é que o 

deputado Márcio Alvino vai encaminhar uma emenda de custeio para a cidade 

de Biritiba Mirim? Porque o único recurso que ele encaminhou até hoje foi 

aqueles 500 mil que nós estivemos em Brasília, eu, vossa excelência, Vereador 

Leonardo, Vereador Walter, qual mais vereador que estava presente na época? 

Bom, enfim, aquela equipe, nós trouxemos na época do Governo Jarbas ainda, 

na época do Governo Jarbas, 500 mil, e, depois disso, eu não vi mais um 
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centavo do deputado Márcio Alvino na cidade, eu não vi, com exceção dessa 

ambulância. Porque a rotatória é coisa antiga, não vem dizer para mim que é 

conquista de agora, que é luta antiga, tá certo? Não quer reconhecer o governo 

Municipal? O prefeito Walter Tajiri, o ex-prefeito Jarbas? Sem problema algum, 

mas reconheça pelo menos a população, que deu o voto a ele, porque não foi o 

ex-prefeito Inho que deu o voto sozinho para ele, foi uma equipe que trabalhou 

para ele. Eu me considero desrespeitado, e, da mesma forma, eu entendo os 

nobres vereadores que vestiram a camisa Deputado Márcio Alvino, em não 

encaminhar o recurso. Mão quer encaminhar ao Prefeito? Mas pelo menos 

encaminhar, „Ó, vereador Leonardo, vem intermediar aqui, vereador Robério, 

que trabalhou, vestiu a camisa, vereador Waltinho, vereador Lourival, vereador 

Marcelo... Vocês vestiram a camisa! Não preciso mandar para o ex-Prefeito, 

não preciso mandar para o atual prefeito, mas vem aqui e diga que vocês 

intermediaram o recurso que estou mandando para a cidade‟, mas nem isso! 

Mas nem isso! E aí sai um recurso de uma obra tal, „Ah, foi eu que consegui lá‟. 

Eu acho que nós temos que, o mínimo que eu estou fazendo, eu não estou 

escorraçando, muito pelo contrário, eu estou cobrando um posicionamento dos 

deputados, porque eles não têm compromisso comigo, não precisa ter 

compromisso comigo, não, mas tenham compromisso com o eleitorado que 

votou nele, foi quase cinco mil votos na cidade, foi cinco mil, não foram 500 

votos. E tem cidade que eles tiveram 300 votos e está mandando um milhão! 

Então acho que está na hora dos vereadores que apoiaram esses deputados, 

eu estou citando os dois, como poderia citar muitos aqui, está na hora de nós 

cobrarmos dos nossos deputados realmente a eficácia do trabalho deles na 

nossa cidade. Então vereador Reinaldo trabalhou para o Bertaiolli, trabalhou 

para o deputado Gondim, na época ((inaudível)) do Estado, mas... „Ô, Bertaiolli, 

o quê que está acontecendo que o recurso não veio ainda para a cidade? Que 

que está faltando?”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: 

“Inclusive, após a sessão da semana passada, que o vereador citou as 

emendas parlamentares, que eu também fiquei preocupado porque as verbas 

não estavam se encontrando no site da prefeitura, fui no Portal da 

Transparência para averiguar os contratos que existiam lá, a parte de 

Transparência, também não achei, certo? Porque não existe transparência lá 

no site da prefeitura, tem o valor, mas não tem as demais informações. Só o 

valor, para mim, não é suficiente, por exemplo, hospital de campana está lá, 

cadê o contrato? Não chegou na Câmara, não tem no site da prefeitura, então 

para mim é muito vago. Acho que o Projeto nosso era válido. E quanto às 

emendas parlamentares do deputado, eu liguei para o assessor do deputado, 
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que é o que cuida da parte de distribuição de emenda, ele falou que está em 

trâmite no Ministério da Saúde, houve algum problema lá, eles estão 

resolvendo um problema junto ao Ministério da Saúde, para, o mais rápido 

possível, a verba chegar no município, acredito que até o mês que vem. 

Obrigado, Presidente, obrigado, vereador.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves prossegue: “Bom, então quem acompanha a política macro do 

Congresso Nacional, sabe que é o toma lá, dá cá; você aprova o projeto do 

governo aqui e o governo te libera, com a outra mão, uma Emenda ali, todo 

mundo sabe disso, todo mundo sabe. Então, só que os deputados que tiveram 

votos na nossa cidade, eles não estão pegando com a outra mão a emenda 

que o governo está dando e trazendo para nossa cidade, não está 

reconhecendo um voto que teve na cidade! Posso ser criticado por isso? Não 

estou preocupado com isso, não, mas a população tem que saber em quem ela 

votou e em quem ela cobrar. E eu cobro aqui pessoalmente, porque eu 

trabalhei para o deputado Márcio Alvino e me eu sinto no direito de cobrar dele 

uma emenda parlamentar para a nossa cidade. Não quer vir na cidade porque 

Walter Tajiri não é do meu partido? Não venha! Não tem problema nenhum! „Eu 

quero visitar o ex-prefeito, que é o meu amigo.‟. Pode visitar o ex-prefeito, seu 

amigo, mas reconheça os votos que você teve na cidade, Deputado Márcio 

Alvino, Deputado André do Prado, reconheça! Não fique aqui postando em 

cidade vizinha „eu mandei um milhão, pra outra, eu mandei três milhões, para 

outra, mandei dois milhões e, para outra, mandei 200 mil‟. E para Biritiba? E 

para Biritiba? Só para concluir, senhor Presidente, então, nobres pares, me 

desculpa, mas eu acho que está na hora da gente começar a mostrar que 

Deputado está com a cidade, que Deputado não está com a cidade, até porque 

nós estamos agora no período eleitoral que vai entrar, e, nessa hora, é que nós 

vamos ver qual Deputado que vai estar com a cidade, ajudando a cidade, 

chega! Cansei de ser bonzinho e guardar „Vou ficar quietinho, o Deputado está 

trabalhando, deputado...”; está trabalhando uma ova! Quando quer, corre atrás 

e libera a emenda! Se liberou para os outros municípios, por que não liberou 

pra Biritiba? É isso, senhor Presidente. Bom, senhor Presidente, eu só solicito 

agora autorização de vossa excelência para que eu possa passar para os 

nobres pares sobre a questão do Comitê de Crise...”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva responde: “Concedido, nobre vereador”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves prossegue: “Eu vi aqui o vereador Juniel 

comentando sobre a questão dos comerciantes da nossa cidade, e esse é um 

tema polêmico que foi discutido inclusive no Comitê de Crise. Foi chamado 

uma reunião emergencial na quinta-feira, do Comitê de Crise, da qual faço 
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parte, e um dos pontos que foi discutido no Comitê de Crise foi justamente a 

questão dos estabelecimentos comerciais e a comercialização da venda de 

bebida alcoólica. Lembrando que esse Comitê de Crise, ele é composto por 

diversas secretarias, diversas, da qual eu represento, junto com o vereador 

Fábio, a Câmara Municipal. E entrou em discussão justamente esse decreto da 

proibição da venda, e foi uma polêmica muito grande porque não se chegava 

num consenso. Só que, devido ao feriadão prolongado, o quê que o comitê 

entendeu, a maioria do comitê entendeu? De que, se comercializar, se 

proibisse a comercialização ao menos da bebida, da bebida, iria reduzir o fluxo 

de pessoas no mercado, que a grande concentração de pessoas é no 

mercado. É claro que nós vimos aí nas redes sociais muita gente falar: „Ah! 

Agora proibiu, agora proibiu! Como é proibido, agora vou ter que fazer compra 

fora‟, como que se comprasse só cachaça, né, como se só comprasse bebida; 

„Não, agora vou ter que fazer compra em Mogi, vou fazer compra em 

Salesópolis‟; como se só comprasse cachaça para beber, mas, enfim, cada um 

é cada um. Mas o Comitê de Crise decidiu por bem a proibição da bebida 

alcoólica devido ao grande fluxo de pessoas que viriam para o mercado, 

principalmente pessoas de fora, para o mercado fazer as suas compras e das 

quais, principalmente também, a bebida alcoólica. Então esse foi o real motivo. 

Não é a proibição do consumo de bebida, é a proibição da comercialização da 

bebida para que, sem a comercialização, chegava-se num ponto onde não teria 

fluxo de pessoas. Ninguém aqui proibiu, no Comitê de Crise, ninguém proibiu, 

isso ficou bastante enfatizado, ninguém proibiu o consumo da bebida; vossa 

excelência poderia tomar uma cervejinha na sua casa, o vereador Leonardo, 

enfim, cada um poderia tomar cerveja na sua chácara, na sua casa. As 

pessoas que vieram de fora, também. Mas, como o grande fluxo de pessoas de 

fora, o quê que aconteceu? Proibiu, achou-se por bem, a maioria achou por 

bem proibir a comercialização de bebidas. Hoje, pela manhã, ontem à tarde, foi 

feito uma prévia do que foi isso na cidade; bom, o índice de reclamações em 

bagunça de chácara caiu 80%. Vossa excelência mora na zona rural, sabe 

como é que funciona, sabe o que é muito bem isso, então vossa excelência 

deve ter sentido também no bairro do Nirvana. Despencou o número de 

reclamações de festas nas chácaras, despencou o grande fluxo de pessoas 

dentro dos supermercados. Todas perguntaram para os funcionários do 

supermercado, falou „esse final de semana foi um alívio‟. Isso fez com que o 

objetivo final, que era o trânsito de pessoas, fosse alcançado. Então o consumo 

da bebida, por um lado, prejudicou alguns comerciantes? Realmente prejudicou 

o pequeno comerciante. Prejudicou o delivery? Prejudicou, realmente 
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prejudicou. Só que, entre o prejuízo e o bem maior, que é o fluxo de pessoas, 

optou-se pelo bem, que é o maior do fluxo de pessoas, devido ao contágio - por 

isso o Comitê de Crise decidiu pela proibição da comercialização de venda de 

bebida alcoólica. Foi discutido também no Comitê de Crise a questão do 

horário de funcionamento dos velórios, que estava em quatro horas no 

município e vai se reduzir para duas horas, então isso aí é uma outra coisa que 

ficou discutindo também, provavelmente já foi baixado um decreto. Um outro 

ponto foi a questão do horário do supermercado aos domingos até às 14 horas. 

A maioria entendeu o seguinte, se o cliente já consumiu sexta, sábado, 

domingo, até às 14 horas é o horário suficiente para fazer o seu consumo 

normal, porém, nesse aspecto, houve um ponto negativo. Nesse aspecto houve 

um ponto negativo pela avaliação, isso conversando informalmente com o 

Comitê de Crise hoje pela manhã, houve um ponto negativo das quais, 

principalmente as redes de supermercado, eles entenderam de que eles 

precisariam fazer muitas modificações caso reduzisse o horário, caso reduzisse 

o horário aos domingos, porque trabalham com turno, questão de horas e tudo 

mais. Mas isso aí foi uma reclamação formal que veio dos supermercados e 

isso aí vai ser discutido amanhã no Comitê de Crise. O Comitê de Crise vai se 

reunir amanhã novamente, amanhã, que a reunião é todas as quartas-feiras às 

nove horas da manhã. Hoje eu estive conversando com a Secretária de Saúde, 

e sugeri também a ela alterar o horário da reunião, por quê? Porque amanhã o 

governador Doria, a partir das 12h30, vai fazer um pronunciamento sobre como 

vai ficar a quarentena no estado e tudo mais. Então eu sugeri que, primeiro, 

ouvíssemos o que o Governador tem a dizer, para que, depois, a gente possa 

tomar qualquer tipo de medida para tomar. Lembrando que esse decreto, ele 

vai até amanhã, dia 27, então amanhã ele já morre, ele já está revogado a 

partir de amanhã, ele já está revogado. Não é venda definitiva, apesar de ter 

alguns no Comitê de Crise que preferiram proibir definitivamente até o final, 

mas aí foi derrotado. Mas é até amanhã, então amanhã esse decreto, ele dá 

por extinto, então volta à sua normalidade. E se caso for necessário no feriado 

prolongado, também a questão de novas medidas. Uma outra coisa que aí o 

vereador Reinaldo colocou é justamente sobre... hoje foi publicado, amanhã 

nós vamos estar discutindo, uma ajuda do Governo Federal de 43 mil reais por 

leito do hospital de campanha. E aí amanhã o Comitê de Crise vai estar 

discutindo de que forma nós vamos estar tentando credenciar esses leitos que 

vão ser implantados no hospital de campanha aqui, para que a gente possa 

tentar obter esse recurso, que aí esse recurso sendo obtido, teria uma folga 

inclusive para atender um pleito que a gente vem fazendo, tanto o Vereador 
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Fábio, como os vereadores vêm fazendo, que é a complementação salarial dos 

funcionários da Saúde. Então, do Comitê de Crise, eu acho que é isso que a 

gente está avaliando. Amanhã, eu tenho uma participação novamente na 

reunião do Comitê de Crise, e farei o seguinte, senhor Presidente, se assim 

vossa excelência me permitir, nós temos aquele grupo juntamente com a 

Secretaria de Saúde e o chefe da seção da vigilância sanitária, que faz parte, 

todos os vereadores, assim que terminar a reunião, eu passaria no grupo então 

os informes do que for decidido na reunião de amanhã, ok? 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: “Primeiramente boa tarde a todos, à mesa diretiva aqui, 

o vice-presidente Leonardo Venâncio Molina, boa tarde. Gostaria de, nesse 

momento, estender meus cumprimentos a todos os funcionários desta Casa e 

a todos que estão nos acompanhando aí pela mídia, pelo Facebook, ou seja, 

pelas redes sociais. Apenas para deixar claro aqui, não estou aqui para 

defender ninguém, eu acho que cada um que vem aqui, que faça a sua defesa. 

Eu sou grato ao deputado federal Marcos Bertaiolli, apenas por dizer que vai 

mandar esse recurso de 300 mil reais. Até agora não chegou esse recurso para 

a gente, mas, independente se ele mandou em nome do Juniel da Costa 

Camilo, do Reinaldinho, o importante é que a gente acredite que esse recurso 

vai vir. Então, pelo menos eu estou acreditando, então sou grato a ele. E sou 

extremamente grato ao Excelentíssimo senhor deputado federal Márcio Alvino, 

porque, como foi mencionado aqui, nós estivemos em Brasília, e quando nós 

estivemos em Brasília, que ninguém mandava nada para o nosso município, 

que ele não tinha como mandar para nós, ele tirou de outro município para 

atender Biritiba Mirim. Então eu vou ser sempre grato a esse deputado federal 

Márcio Alvino, porque ele não só creditou, a assessoria dele creditou na conta 

da prefeitura, mas também mandou o comprovante do depósito acredito que 

para todos os vereadores que estiveram lá e fomos muito bem recebidos. 

Então foram 500 mil reais, ou seja, meio milhão de real que ele mandou, onde 

ninguém mandava nada, só tinha promessa de mandar e ninguém mandou. Ele 

tirou de outro município - não vou citar o nome do município aqui - mas ele tirou 

de um município para mandar para a gente, então, sou grato, sim, ao Deputado 

Márcio Alvino, assim como eu espero que o Marcos Bertaiolli também mande o 

recurso ao nosso município, mas vamos aguardar. Quanto ao deputado 

estadual André do Prado, ele também está disponível já na conta da prefeitura 

a emenda, ele mandou em nome do Leonardo Venâncio Molina, não tem 

problema nenhum! É o que eu quero dizer aqui: não interessa para mim em 
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nome de quem mandou, o importante para mim é que mandou e que chegou, 

tá? Eu entendo que, nesse momento, de pandemia, poderia estar mandando, 

mas... mandando uma ambulância, para mim, também já está ajudando, então 

eu sou grato sim a esse Vereador. E qualquer Vereador aqui que trabalhou 

para os seus deputados, vocês sim podem cobrar, que vocês têm o contato 

direto do deputado, então vocês liguem e entrem em contato com o deputado, 

com a assessoria deles, que eu acredito que é de cada um, mas... ou vai 

atender o vereador ou não vai. Eu não posso reclamar porque toda vez que eu 

tentei falar com qualquer um deles, eles me atenderam. Agora precisa ver se 

esse vereador que trabalhou com o deputado foi lá e cobrou, entendeu? Ô, 

Juniel, não estou falando só com sua pessoa, tanto é que eu estou falando 

assim, que eu espero que ele mande e eu estou acreditando que ele vai 

mandar... é porque eu estou olhando para você, dá a impressão que eu estou 

falando para você, não é isso...”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

um aparte: “Até tenho um grande carinho pela sua pessoa também, e, assim, 

Marcos Bertaiolli é um deputado, assim, muito atuante, muito firme, até porque 

eu, vereador Reinaldo, vereador Sergio hoje aqui representamos a base aqui 

do PSD nessa Casa, nessa mesa aqui, e ele mandou esses 300 mil e está em 

trâmite. Tenho certeza, assim, até porque ele é um deputado de palavra, que 

honra, e ele não olha o governo, se é parceiro ou se não é, ele tem um 

compromisso com Biritiba e com os vereadores da base dele, muito obrigado.”. 

O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Vamos acreditar que ele 

mande...” O vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte.  “Eu sei 

que é antirregimental, mas só pra... é que vossa excelência colocou que o 

vereador vai atrás do deputado, eu acho que o Vereador não precisa ir atrás do 

deputado, acho que o deputados teve voto, ele tem que vir trazer, não precisa 

a gente ficar indo atrás. Ele tem que ter responsabilidade, porque ele já teve 

voto, então acho que ele que venha trazer aqui. Agora você imagina ter que 

ficar correndo atrás de Deputado que já teve voto aqui, me desculpe.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Mas eu não custa nada o vereador 

também procurar o deputado. Bom, eu não posso deixar também de agradecer, 

embora não é nem do meu mandato, está aqui o Walter Machado está aqui, é 

ainda dele, no caso, é só o Walter mesmo, que o Jorge já foi embora, o 

Lourival, esse pessoal, mas uma rotatória daquela, como é que eu não vou 

agradecer da Nova Biritiba? Eles correram atrás, conseguiram, juntamente com 

o Nobre Vereador Marcelo também, que, na época, lutou, batalhou por isso. 

Então não querendo fazer defesa, mas eu agradeço sim tanto o Márcio Alvino, 

quanto o deputado federal Márcio Alvino, quanto o deputado estadual André do 
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Prado também, então agradeço sim e vou ser eternamente grato e eu espero 

também que ele consiga, como acredito que já conseguiu a viabilização de 

fazer a rotatória do Pomar do Carmo, tá?”. O vereador Walter Machado de 

Almeida solicita pela ordem: “Ainda tem o Junji Abe, Deputado, que mandou 

200 mil em meu nome também para a saúde aqui em Biritiba. O documento 

está comigo, agora, se chegou ou não, mas ele mandou 200 mil.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Agradeço também é o deputado 

Junji Abe pelas considerações que tem por Biritiba Mirim. Gostaria aqui de 

deixar claro para todos os vereadores que, quando tiver um Projeto de autoria 

de vossas senhorias, que esses vereadores, independente que faça ou não 

parte das comissões, que procure as comissões pra dialogar, e tem autonomia 

também esses vereadores para procurar o jurídico da Casa, para alinhar isso 

aí, entendeu? Como eu falei no início, eu não vou dar palpite nos projetos, até 

mesmo porque eu não voto, mas eu quero dar essa autonomia, os vereadores 

já têm essa autonomia, não preciso dar essa autonomia. Discute o projeto junto 

as comissões, para a gente poder fazer um trabalho, terminar o trabalho dessa 

Casa que não fique ruim para ninguém e que os mesmos tenham a ciência que 

pode procurar o jurídico desta casa. Gostaria de dizer para todos os 

vereadores aqui que foi publicado na TV Diário um ato que, na realidade, não 

aconteceu. A TV Diário que me desculpe, mas também nós respondemos já 

também para a TV Diário. Quando se diz „tempo regimental‟, nós temos o quê? 

Eu tenho 48 horas para informar uma sessão extraordinária. Claro que eu 

gostaria de estar informando a sessão extraordinária para os vereadores, para 

os nobres pares aqui, eu gostaria de estar informando, se fosse, quando nós 

estivéssemos o quê? De recesso, tá? Só que não é o nosso caso. Então, além 

do mais, esse projeto era para que fosse feriado na sexta-feira passada. Como 

é que vem do Poder Executivo um projeto para essa Casa apreciar sem ao 

menos uma justificativa e já estourado o prazo regimental? Então estou 

passando para vocês, já respondemos aqui a TV Diário e eu espero que isso 

não aconteça mais, porque a resposta que a prefeitura deu para a TV Diário foi 

a seguinte: que mandou o Projeto de Lei para o Poder Legislativo do nosso 

município e simplesmente o presidente devolveu para o Executivo. E não é 

bem assim. Quero, nesse momento, falar um pouco, um minuto, sobre esse 

decreto. É, realmente, quanto ao horário dos supermercados, perfeito, agora, 

veja bem, o quê que a bebida alcoólica tem a ver com o covid-19? Veja bem, 

pessoal, a pessoa que vai comprar um quilo ou dois quilos de carne, a pessoa 

vai passar ali vai comprar sei lá o quê, uma cerveja, ou sei lá, um corotinho, o 

que ela quiser tomar. Agora isso não estou falando no supermercado. Então a 
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intenção o quê que é? É acabar de quebrar os pequenos? Então não ia ter o 

meu apoio mesmo. Quanto ao horário de funcionamento, tudo bem! Agora falar 

que bebida alcoólica... que a bebida alcoólica pode aumentar o número de 

infectado do covid-19, isso, no meu ponto de vista, não existe. Quero aqui, 

desejo aqui a todos aqueles que testaram positivo do covid-19, a todos, sem 

exceção, peço a Deus que se restabeleçam o mais breve possível. Então essa 

é a mensagem que eu deixo. Terminando a Ordem do Dia e não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente 

Sessão Ordinária. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus”. Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 26 de maio de 

2020. 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 
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