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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020.  

 

Ao primeiro dia do mês de junho 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. 048 do Livro nº. 015, 

de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. 

O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 26 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. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Gostaria de pedir para alguém me substituir, para 

que eu faça os trabalhos em meu gabinete, porque ainda estou em 

convalescência.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do Vereador e solicita a 

leitura do Ofício nº 071/2020. 2. Ofício nº 071/2020 – SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: Portaria n° 

143, 147, ao 157/2020 Leis n° 1882, 1883 e 1884/2020 Decretos n° 3469, 

3471, 3473, 3474 e 3475/2020. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 62 a 66/2020. 

1. Indicação nº 062/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de 

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

interceda junto ao Órgão Competente, para que seja instalado um braço de luz 

na Rua Neuza de Fátima de Souza, n° 27 – Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação 

nº 063/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: 

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

ao Órgão Competente, para que seja feito um serviço de troca de lâmpadas na 

Avenida Nove de Julho, Bairro Vista Alegre, n° 24 antes da fábrica de tubos. 3. 

Indicação nº 064/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 
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Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine a 

Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz do Alto, nesta cidade, 

em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 037, 072, 103, 

131, 157/2018, 040, 151, 103, 186, 196, 237 e 274 e 311/2019 e 029/2020. 4. 

Indicação nº 065/2020, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

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

Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de reparos na pavimentação asfáltica (operação tapa buraco) na Rua 

Manoel da Nóbrega, localizada no Parque Marciano. 5. Indicação nº 066/2020, 

de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor 

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

Competente para que seja feito a colocação de dois redutores de velocidade 

(lombada), após a Fonte Mogiana na travessa da Rua 01 e com a Rua 

Otaviano da Silva e também na mesma rua mais frente pintura de duas 

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

O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Aproveitando que 

entrou nos Projetos em Deliberação, na sexta-feira foi protocolado junto à 

secretaria dessa Casa, junto com os vereadores Juniel da Costa Camilo e o 

professor Sergio, um projeto referente ao combate ao COVID-19. Seria de 

extrema importância para ajudar a auxiliar a cidade nesse momento tão difícil. 

Eu gostaria que fosse colocado na Ordem do Dia, senhor Presidente.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Eu gostaria, inclusive, de chamar a 

atenção da secretaria dessa Casa para que informe aos nobres pares que é 

para protocolar todo o material na quinta-feira até às 17 horas, tá? Eu vou 

apreciar o projeto do nobre vereador, ok? Aí eu dou uma posição para Vossa 

Excelência.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 

nº 016/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA 1. Projeto de Lei n° 016/2020: Dispõe sobre a proibição de 

queimadas nas vias públicas e nos imóveis urbanos do Município de Biritiba 

Mirim e dá outras providências. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “Apenas já em resposta ao requerimento em colocar na Ordem do 

Dia, nobre vereador Reinaldo, eu estou vendo que, embora eu não estudei 

para isso, mas existe aqui uma inconstitucionalidade, ok? Portanto, eu peço a 

gentileza que a Vossa Senhoria aguarde, que eu preciso consultar o meu 

jurídico, tá?”. O vereador Reinado Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Primeiramente, o projeto não está entrando na Ordem do Dia, ele só está 

sendo pedido para ser deliberado e, depois, vai ser discutido na reunião das 

comissões. E perante ao Regimento Interno, todo Vereador tem direito de 
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protocolar e pedir a colocada de um Projeto de Lei sendo inconstitucional ou 

não. Cabe nas reuniões de comissões ser apreciado isso, não nesse momento 

agora. Então o pedido do projeto é para ser apreciado, colocado só para ser 

lido, dado ciência aos vereadores e, depois, ser discutido numa reunião de 

comissões, até porque é um projeto que seria muito importante para o 

município, principalmente para os pequenos comerciantes. Obrigado, 

Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Nobre 

vereador, pela sua fala, eu percebo que a Vossa Excelência não entendeu. Eu 

estou negando o seu pedido, eu não estou colocando em votação para essa 

Casa, eu não estou pedindo para os vereadores votar. Eu estou falando para o 

senhor que eu estou negando, que eu vou consultar o meu jurídico. Eu espero 

que a Vossa Excelência entenda, tá ok?”. Terminados os Projetos em 

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

dos Requerimentos nº 113 e 114/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

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

Requerimento nº 113/2020: 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 limpeza na esquina da Rua 11 

de Agosto (cruzamento com a Rua 31 de Março) em frente a residência de n° 

61 – Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 114/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Responsável, tome 

providências para que seja fornecida informações de como se encontra a 

estrutura e instalação do Posto de Atendimento e Isolamento – COVID-19, nas 

dependências do Ginásio Municipal de Esportes. O vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Eu gostaria, mais uma vez, nobre vereadora, parabenizar 

a vereadora com respeito a esse requerimento 114/2020. Eu acho de suma 

importância, porque, mesmo porque nós, vereadores também, eu não conheço 

qual a situação dessa frente para combater o COVID-19 lá que parece que está 

sendo instalado lá no ginásio de esportes. Eu, na verdade, também 

desconheço, não sei a que pé está, então veio a calhar esse requerimento de 

Vossa Excelência. Parabéns! Eu gostaria também, com o seu aval, assiná-lo 

juntamente com a vereadora.” A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Eu agradeço as falas do nobre Vereador Jorge, e 

dou a permissão para que ele assine junto comigo, muito obrigada.”. O 

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

discutida, eu solicito à Vossa Excelência a minha retirada do plenário, 

obrigado.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do nobre vereador. 
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APROVADO. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu 

também gostaria que a Vossa Excelência desse pra me retirar também, porque 

eu tenho um compromisso ali no meu gabinete.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva autoriza a retirada do nobre vereador e diz: “Antes de passar 

aos nobres pares aí que vão fazer o uso da Tribuna, os que se inscreveram, eu 

gostaria apenas de lembrar os nobres pares, eu vou até fazer a leitura da 

Portaria nº 7 de 2019, que dispõe sobre o prazo de recebimento do material 

para pauta das Sessões Ordinárias e dá outras providências; ((Leitura integral 

da Portaria nº 7/2019)). Lembrando aos nobres pares que essa portaria de nº 7, 

ela não foi revogada, ou seja, ela continua vigente.”. O vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Foi muito bom o senhor ler essa portaria, 

que é de conhecimento de todos dessa Casa e todos nobres pares, mas 

sabemos também que não há inconstitucionalidade nenhuma de a gente entrar 

com pedido de qualquer um vereador dessa casa, nós não estamos falando 

aqui de um simples projeto, nós estamos aqui falando de um projeto de suma 

importância. Nós estamos aqui falando de um projeto, em nome do vereador 

Reinaldo, em meu nome, em nome do vereador Sergio, três vereadores 

fizeram esse projeto, estão pedindo para ser incluso na Ordem do Dia. Fico 

muito triste pelo posicionamento da mesa, mas quem... não cabe a mim julgar, 

né? Mas é esse o meu posicionamento. Nós estamos falamos aqui numa 

pandemia que estamos enfrentando, então um projeto de suma 

responsabilidade, um projeto que vai mexer com toda a economia da cidade, 

nós estamos... pessoas passando já necessidade, e eu fico triste e esse é o 

meu posicionamento, senhor Presidente, muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva se manifesta: “Respeito, Nobre Vereador, o seu 

posicionamento, mas, quando o senhor for presidente dessa Casa, o senhor 

vai ter autonomia suficiente, inclusive, para montar a pauta que o senhor achar 

melhor não só para o senhor, mas também para os munícipes.”. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, essa 

portaria, ela encontra-se vigente realmente, ela encontra-se vigente, só vale 

lembrar que essa portaria, ela foi baixada em comum acordo com todos os 

vereadores presentes nessa Casa, tá? Porque, da forma que foi colocado, 

parece que foi uma determinação recente desde vereador, na época, 

Presidente, e não é. Essa portaria foi em comum acordo com todos os 

vereadores que estavam presentes na Casa. Na época, acredito que o 

vereador Juniel, a vereadora Zuleika, não sei se estava, o vereador Fábio, o 

Vereador Valter, acho, não sei se estava já na Casa, mas todos os vereadores 

que estavam presentes na época assinaram embaixo e concordaram com essa 

portaria vigente, da qual ela prevalece até hoje, obrigado.”. O Sr. Presidente 
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Robério de Almeida Silva diz: “De nada, nobre vereador, só informei aos 

nobres pares que realmente ela ainda continua vigente.”. 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 Reinaldo Pereira Júnior, que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, nobres pares, a todos que estão acompanhando a sessão online, 

boa tarde! Primeiramente, queria tecer um comentário a respeito do senhor 

Presidente, que eu sempre admirei seu trabalho, mas, hoje, na tarde de hoje, 

fiquei chateado, porque o interesse no município tem que sobrepor o interesse 

do senhor vereador, de qualquer outro vereador. Então o projeto pauta pelo 

munícipe, pela cidade, então, independente de vereador Reinaldo Júnior ou 

qualquer outro vereador, acho que tem que pensar no munícipe; o projeto é 

para a população, não é para mim, não é para você, então só queria fazer essa 

consideração. Vou ler o Projeto que, semana que vem, com certeza será 

deliberado, só adiou a leitura dele. “Dispõe sobre autorização legislativa do 

Poder Executivo que adote ações emergenciais para minimizar os impactos 

econômicos em razão da pandemia coronavírus, COVID-19, e dá outras 

providências. No uso das atribuições que me confere o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, submeto à apreciação do plenário o seguinte Projeto de 

Lei: Art. 1º -  ficam os salários dos prefeitos, dos secretários, de todos os 

cargos de livre provimento reduzidos em 30% do valor bruto até o mês de 

dezembro de 2020; parágrafo 1º -  a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim cabe à edição de Decreto Legislativo reduzindo o subsídio dos 

vereadores e dos cargos em comissão de livre provimento em 30% do valor 

bruto; parágrafo 2º - com exceção dos coordenadores da secretaria de 

educação e dos funcionários de saúde, que estão à frente do combate do 

covid-19; Art. 2º - a soma dos 30% dos recursos obtidos através da redução de 

que se trata o artigo primeiro serão destinados para os programas de auxílio 

emergencial às pessoas que comprovadamente tiveram seus meios de 

trabalho de renda e sustento parcialmente ou totalmente afetados pela 

imposição do isolamento social; parágrafo 1º -  é vedado ao cidadão o acúmulo 

do auxílio emergencial de que se trata a lei que foi concedido através das 

ações de governo federal; parágrafo 2º -  o programa emergencial de que trata 

o presente diploma é destinado exclusivamente aos cidadãos de Biritiba Mirim 

residentes, pelo menos, há um ano; parágrafo 3º - o Poder Executivo fica 

autorizado a estabelecer normas de controle, seleção através de decreto e 

editar regras para que o auxílio emergencial seja destinado à compra de 

produtos e serviços na cidade de Biritiba Mirim, ajudando comércio local; Art. 3º 

- fica autorizado o Poder Executivo a aplicar 30% do montante dos recursos 
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obtidos com a redução salarial prevista em lei em programa de auxílio aos 

pequenos comerciantes, microempresa, microempreendedores individuais que 

comprovadamente foram obrigados a interromper suas atividades em razão 

das medidas de isolamento social; parágrafo 1º -  são admissíveis ao programa 

de auxílio de que trata o capítulo anterior as microempresas e os 

microempreendedores individuais devidamente estabelecidos com inscrição 

municipal e que estiveram em dia com as obrigações legais; parágrafo 2º - a 

preservação do emprego formal é uma condição inalienável para o acesso ao 

programa de auxílio de que trata o presente artigo; parágrafo 3º - o 

estabelecido teto de até 2.000 mil reais para cada empresa que se candidatar 

ao programa de auxílio; parágrafo 4º - exceto aos comércios que não tiveram 

suas atividades prejudicados pela pandemia; Art. 4º -  fica autorizado o Poder 

Executivo, pelo prazo de 120 dias, a realizar compras diretas, através de 

verbas e aditamento, para as unidades de ensino, unidades de saúde, 

secretarias de departamento de material de consumo ou permanente nas 

pequenas micro e MEIs inscritas na cidade; parágrafo único - fica estabelecido 

o limite de até 2.500 para os aditamentos de que trata o artigo quarto, para que 

será de responsabilidade de servidor de carreira lotado no setor, bem como a 

prestação de contas de forma prevista em lei; Art. 5º -  na forma da lei, de 

acordo com as orientações do Ministério da Educação, fica autorizado cesta 

básica a cada aluno regulamentado matriculado em substituição ao programa 

de merenda escolar, que deixa de ser oferecida nesse período de quarentena; 

Art. 6º - autoriza o Poder Executivo, observados os impedimentos legais, as 

limitações da renúncia fiscal, criar programa emergencial para isentar tributos e 

impostos municipais para empresas que adotarem medidas que preservem o 

emprego; Art. 7º - fica o Poder Executivo autorizado a suspender, em acordo 

com os bancos credores, pelo período de três meses, os descontos de 

empréstimos consignados de servidores ativos e inativos; Art. 8º - esta Lei 

entra em vigor na data de sua publicação; Art. 9º - revogam-se as disposições 

em contrário. Câmara, 29 de maio de 2020, Reinaldo Júnior, PSD; Juniel da 

Costa Camilo, PSD; professor Sergio de Paula Franco, PSD. Justificativa: além 

da dor e do sofrimento de milhares e milhares de famílias que perderam seus 

entes queridos para o coronavírus ou covid-19, como queiram, o nosso país e o 

mundo deverá enfrentar anos difíceis até que volte tudo ao normal. Os desafios 

econômicos são gigantescos, assim como monumentais e urgentes adoção de 

medidas para socorrer as pessoas que perderam empregos e estão à beira da 

falência. Por essas razões e desejo que a nossa cidade saia mais forte e 

revigorada desse período de pandemia, que apresento aos nobres pares o 

presente Projeto de Lei, com que, com uma série de medidas, visam o mínimo 
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auxílio às pessoas que estão sofrendo.”. Primeiramente queria agradecer ao 

Vereador Juca pelo tempo concedido, agradecer ao vereador Juca e o 

vereador professor Sergio, que assinaram este Projeto juntos; juntos 

elaboramos esse projeto, bancada do PSD, porque vimos que várias câmaras, 

várias câmaras, os deputados tomaram essas medidas. E aqui em Biritiba a 

gente é cobrado por a câmara não estar fazendo nada, apesar de ter mandado 

120 mil para a prefeitura, eu acho que tem que cortar na nossa própria carne, 

tem que mostrar para o povo que a gente está comprometido com eles e que 

podemos fazer o mesmo sacrifício que muitos estão fazendo. E sabemos a 

quantidade de pessoas que perderam emprego, de comerciantes que estão 

fechando, estão falindo. Então é um meio de nós, vereadores, contribuir com o 

comércio, com a população e também mostrar que estamos solidários a eles e 

também estamos dispostos a enfrentar essa dificuldade da mesma maneira 

que eles, porque muita gente teve redução de salário, muita gente fechou, 

muita gente faliu. Então temos que mostrar que estamos indo de encontro a 

eles, fazendo a mesma coisa que foi feita para ajudar eles, a nossa Câmara 

fazer igual. Então eu espero que um projeto desse seja deliberado e seja, o 

mais rápido possível, encaminhado para as comissões, porque é um projeto de 

suma importância que poderá salvar empregos, poderá ajudar aquele pequeno 

comerciante, aquele autônomo, que está à beira da falência, a ter um recurso a 

mais para não falir, para poder continuar sobrevivendo. E sabemos que essa 

pandemia, ela não vai acabar agora. Por mais que seja inventada uma cura, 

uma vacina, a recessão financeira vai durar muitos anos, muitos anos. Então 

nada melhor do que cortar na própria carne e mostrar à população que 

estamos comprometidos com eles. Obrigado, senhor Presidente.”. O próximo 

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

diz: “Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde, mesa, nobres vereadores. Bom, 

queria já aproveitar o gancho, muito louvável o Projeto de Lei do vereador 

Reinaldo, mas eu vou citar algumas coisas aqui. Vereador Reinaldo, Juca, 

professor, como a gente é muito cobrado aí sobre posicionamento de salários, 

que a gente devia doar, bom, pesquiso muito sobre a respeito... já li, tem até lei 

aí que tem que ter o soldo, sim, o soldo. Qual que é o soldo de 20% de 4.700 

reais, que é o salário do vereador? Isso vai ajudar no quê? Isso para mim, 

desculpa, é o meu pensamento, vou falar para os senhores agora, para mim, 

chama-se politicagem. A gente até aprova, até assino com os senhores esse 

projeto, até assino com os senhores esse projeto, que isso aqui vai chegar lá 

em cima, ele não vai fazer isso, os caras que ele está querendo que lute por 

ele também, para trabalhar para ele, ele não vai cortar no sangue dele lá, que 

ele sabe que ele vai disputar uma eleição. É a mesma coisa de dar um tiro de 
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calibre 12 com dois canos nos dois pés. Então é um caso sério. É de se 

pensar? Tem que ajudar? Certo, vamos pensar em ajudar, tem outros modos, 

tem vários dinheiros aí, tem muito dinheiro aí. Tem candidatos falando que está 

doando, tem deputados falando que está doando. Mas e aí, cadê? Cadê aquele 

que a gente já pediu? Chegou já aqui? Cadê as deliberações que não foram 

feitas ainda? O Senado, se eu não me engano, o vereador Fernando levantou, 

passou os dados para mim, seriam três milhões de coisas que agora já voltou 

para uma reavaliação, é isso, né, vereador Fernando? Depois, se você quiser 

complementar para a gente... Então tem coisas aí, a gente entra no Portal da 

Transparência, que não é tudo, mas isso é uma questão para a gente analisar. 

Peço até permissão para os senhores para assinar aqui, que sendo que vai ser 

reprovado lá...”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte. “É 

muito louvável a consideração que o vereador fez. Eu não entrei em detalhes 

na minha fala, até foi um equívoco meu. Referente à economia, eu sou da área 

um pouco de exatas, e a gente fez um levantamento, e esse levantamento, 

juntando todos os comissionados, juntando a câmara, tudo isso é uma 

economia mais do que 100 mil por mês; daqui até o fim do ano vai ser mais de 

700 mil, até porque eu tive o cuidado de fazer esse levantamento, a câmara dá 

mais ou menos um uma economia de fazer esse levantamento. Fazendo esse 

corte na própria carne, vai dar uma redução... uma economia, um recurso de 

35 mil por mês. A prefeitura, fazendo essa atitude, vai dar mais ou menos, 90 

mil por mês, então dá 120 mil, aproximadamente. Então eu tomei esse cuidado, 

fiz esse estudo; infelizmente, eu fiz o estudo depois que eu protocolei o projeto 

e não coloquei na justificativa, obrigado pelo aparte.”. O vereador Fábio 

Rogério Barbosa, retoma a palavra: “Então, até louvável, agradeço suas 

palavras, mas eu acho que não seria o caso agora isso aqui, numa época de 

eleição. Eu vou ser sincero, o que o povo vai falar: ‘Está fazendo isso aí que 

quer se eleger’ - é isso que o povo vai falar, certo? Aqui não tem ‘mimimi’ e vou 

falar a real, vão falar para o senhor: ‘estão fazendo isso que... ver tal...’. Só que 

é o seguinte: por que não fizemos isso no começo da pandemia? Deu a 

pandemia, vamos cortar na carne? Por que agora? Eu sou da seguinte opinião: 

tem que ser justo, tinha que ser lá atrás, não agora! O prefeito, ele tinha que ter 

pulso, ‘você é comissionado? Você está aqui por causa de mim’, esse é o mal 

da política, a gente colocar pessoas lá para fazer, prometendo coisas para 

eles, e eles vão querer. Chega em 120 comissionado agora e fala assim ‘eu 

vou cortar seu salário’, o cara vai vir para o seu lado ou para o outro candidato 

ou para o outro, que ele está querendo buscar aquele pezinho de mesa dele lá. 

Desculpa, é o meu pensamento, minha posição, é isso que vai acontecer. 

Queria falar sobre o projeto das queimadas aí, muita gente vai entrar nessa 
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situação falando para mim que já existe uma lei, que é a lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 98, que é sobre os crimes ambientais. Bom, muitos municípios 

estão fazendo essas leis para tentar fazer a sua manutenção aí, porque está 

difícil, nossa cidade está vivendo um caos muito grande aí devido a queimadas, 

e a gente tem que ser justo, tem que punir. Tem muito terreno aí que o cara 

chega lá, não tem o que fazer, taca fogo e larga lá a banzé. Aí tem várias 

pessoas com deficiência respiratória sofrendo com isso aí. E tem que ter 

punição, eu quero que... eu gostaria que o prefeito, junto com a Secretaria de 

Meio Ambiente, que o prefeito, junto com o seu jurídico, que desse poder de 

polícia administrativa para os fiscais, porque isso também é politicagem, ô, 

vereador, ‘Ah, não vamos fazer nada com ele porque ele é amigo da gente’, 

‘não vamos fazer nada com ele, que tem a família grande”, então isso acaba! E 

por quê? Uma coisa eu falo com os senhores, tem um termo em latim chamado 

dura lex, sed lex, significa ‘a lei é dura, mas é a lei’; lei tem que ser cumprida, 

certo? E a gente tem que fazer as coisas tomarem posições aqui. Acho que 

nossa função é fiscalizar e fiscalizar dessa forma. A gente chegar lá e vamos 

cumprir, vamos fazer certo, esquecer política! Meu, se a gente quer fazer essa 

cidade crescer, a gente tem que acabar com esse negócio, prometer isso para 

o fulano, porque ele lá na frente ele vai querer ver, porque, a partir do momento 

que você não serve aquela pessoa, você não serve mais para ela, viu? Essa é 

a realidade. Todos que estão aqui, vou falar no termo político nacional, todos 

que vêm para você ‘tô contigo’, ele quer alguma coisa lá na frente, ele quer 

uma coisa lá na frente. Então a gente tem que parar com esse tipo de coisa 

para poder fazer as coisas, porque o dia que você não serve ele, para ele mais, 

se você não conseguir para servir ele, você já não serve mais, ele já vai pular 

do seu galho, então vão começar a prestar. E agora, quanto ao comércio, 

voltando ao seu projeto, está na hora mesmo de parar, certo? O ‘não’, nós já 

temos, a única coisa que pode acontecer é o judiciário falar ‘volta, volta a 

fechar’. Já está na hora de abrir. Eu tenho uma sugestão para o prefeito, que 

faça um decreto, reabra, porque é público e notório que todos saibam aqui que 

alguns apenas, alguns comércios estão fechados, meia porta não é fechado. Já 

está aberto, então vamos abrir com regras e regularizações...”. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só em cima do que Vossa 

Excelência falou sobre a questão do orçamento que foi aprovado no senado, 

eu me inscrevi para fazer uso da tribuna, então farei a explanação sobre esse 

sentido da Lei que foi aprovada. Quanto à questão dos comércios, por estar no 

Comitê de Crise, na quarta-feira teremos uma reunião, a reclassificação do 

município pode ser enquadrado numa nova fase, na fase 2, que houve uma 

pressão muito grande por parte dos prefeitos da Grande São Paulo, da qual 



10 
 

nós estamos incluídos e, na quarta-feira, teremos uma posição. Como Vossa 

Excelência falou, o prefeito tem autonomia, só que, assim, vamos aguardar 

amanhã, tem um posicionamento oficial do Governo do Estado se vai se 

classificar o município eu não. Caso o município se mantenha na fase 1, como 

eu mandei hoje no grupo para todos os vereadores a publicação do Diário 

Oficial, que o município se mantém na fase 1, caso se mantém na fase 1, aí 

teremos que analisar juridicamente, ver de que forma a gente já começa a 

liberar o comércio por conta própria mesmo, porque, se for depender do 

Governo do Estado, a gente está ferrado. Muito obrigado.”. O vereador Fábio 

Rogério Barbosa retoma a palavra: “Boas palavras, vereador Fernando, 

porque, gente, está difícil! Tem que abrir o comércio, está parado aí, as 

pessoas estão sofrendo na pele. Então, Prefeito, vamos ter um pouco mais de 

atenção aí, dá para abrir, vamos abrir esses comércios da forma adequada, 

todo higienizado, bonitinho. Eu sugiro que crie grupos, grupos de orientação 

com funcionários, com os comissionados que seja, oriente primeiro, ‘você está 

com álcool gel? Você está com luvas? Você fez a medida? Mediu tudo?’. Mas 

meça tudo, o banco, o mercado, a lojinha, o Boteco do Seu Zé, todo mundo. 

Mas faça grupos, tem gente que dá para você fazer a cidade inteira com 

grupos. E essa é só uma sugestão, não sei se vai ser ouvida. Bom, e agora 

vamos lá, eu queria falar sobre o requerimento da vereadora Zuleika, sobre o 

hospital de campanha. Prefeito, na minha opinião. aquilo lá é um elefante 

branco que você criou, um elefante branco que você está criando. Temos uma 

estrutura, você está pagando estrutura, você está pagando gerador para o 

espaço vazio, sendo que tudo que está acontecendo é cross, tudo que está 

acontecendo é cross. Então pague isso que você deve, mande para bem longe 

dessa cidade e invista esse dinheiro melhor no que tem que ser aqui, exemplo: 

bonificação aí para os agentes de saúde, ver o que dá para a gente melhorar 

no nosso hospital aqui, compra de respiradores, que já daria para comprar. 

Vamos caçar, vamos fuçar, vamos fuçar, que a gente acha mais barato, existe 

um negócio chamado OLX, agora estão vendendo até em outros lugares aí, 

mas vamos fazer as coisas certas. Obrigado, vereador Fernando, pelas suas 

palavras, sobre as explicações; Reinaldo, essa é a minha posição, entenda que 

não é nada pessoal, é uma posição que a gente tem que pensar seriamente. 

Comungo também nesse Projeto, mas a gente tem que fazer de uma forma 

mais consciente; será que vão fazer o mesmo lá? Vamos pensar assim, vamos 

pensar da melhor forma possível, não adianta a gente chegar aqui falar, ‘vamos 

cortar na carne’, não, porque aqui também têm funcionários que recebem muito 

pouco, muito menos que muitos lá, que têm família para tratar, certo? Muito 

obrigado.”. O próximo vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco, 
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que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, nobres pares, população que nos 

acompanha, boa tarde a todos! A indicação 065/2020 lida nessa sessão, pede 

a operação tapa-buracos na Rua Manoel da Nóbrega, que já não é a primeira 

vez que eu coloco. Desde o início de 2017 eu venho pedindo tapa-buraco; 

agora, no próximo, eu vou ter que colocar ‘tapa-cratera’ ou fazer um 

recapeamento total da via, por quê? Porque desde 2015, 2016 que foi feito a 

manutenção na parte inferior desta via; a parte superior continua comprometida 

e o buraco, cada dia aumentando. E está intransitável essa via! Então, estando 

intransitável, eu convido o senhor Prefeito, assim que ele se restabelecer, 

convido o secretário de obras e a comissão que quiser fazer, para a gente 

visitar essa rua e outras, porque está em estado de calamidade. Não tem como 

fazer um tapa-buraco, não tem como fazer asfalto? Mas tem que fazer um 

reparo urgente. Depois que mudou a via ali Maria José Siqueira Melo e a Heitor 

da Cunha Braga, essa rua passou a ser um acesso quase que obrigatório do 

pessoal que vem no Jardim dos Eucaliptos, e aí seria uma rota alternativa, mas 

está intransitável. Então precisa de um reparo urgente, então peço aí atenção 

nessa indicação por parte do senhor Prefeito e sua equipe. Com relação ao 

Projeto de Lei que solicitamos para que fosse colocado em deliberação, 

somente, nesta sessão de hoje, eu entendo o que o Nobre Presidente leu, a 

portaria 7 de 2019, ela está em vigor e é de conhecimento de todos os 

vereadores, mas a pandemia, ela é posterior a essa lei. A pandemia, de sexta-

feira, que foi o momento que foi protocolado este pedido até hoje, já fez 

milhares de vítimas no Brasil, inclusive temos amigos nossos que já passaram 

por essa doença, eu tenho uma irmã que foi internada com essa doença, temos 

amigos nossos que perderam... posso citar um ex-funcionário dessa Casa, que 

perdeu a sua mãe na semana passada, vítima do covid-19. Então não dá mais 

para ficar brincando, ‘Ah! é politicagem, não é politicagem’. Me desculpa, 

senhor Presidente e o nobre Vereador Fábio, julgamento de um projeto antes 

de deliberar esse projeto não dá! Quando o presidente disse: ‘eu nego colocar 

em deliberação, ponto’, acabou, está resolvido, a gente tem que entender, cada 

um na sua posição, só que o julgamento do projeto antes dele ser deliberado 

não cabe nem a mim e nem a nenhum outro vereador. O julgamento vai ser 

feito pelo jurídico, que vai fazer o seu parecer, pela comissão, que vai fazer o 

seu parecer, e, ainda assim, o plenário é soberano, podendo votar esse projeto 

e aprovar esse projeto e mandar para o Executivo. Aí, chegando no Executivo, 

se o prefeito vai sancionar, se ele vai vetar, aí é outros quinhentos. Só que, até 

segunda-feira da semana que vem, muitas pessoas irão morrer de COVID no 

Brasil. Nós estamos falando de Biritiba, queira Deus que diminua o contágio na 

cidade, queira Deus que ninguém mais morra na cidade, mas precisamos fazer 
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a nossa parte. Então o que cabe a nós é vai fazer o protocolo no dia certo, sim, 

mas passar três horas, né, 11 horas foi protocolado o projeto na sexta-feira, 

passou três horas do expediente, era até às 17 horas, final do expediente na 

quinta, foi protocolado na sexta. Ninguém está aqui fritando dois pastel e 

enfiando goela abaixo de ninguém; delibera hoje, passa pelas comissões, não 

dá para resolver essa semana? Resolve na outra semana, conversa mais um 

pouco, o jurídico analisa, mas o que não dá é para esperar algum parente, 

algum amigo, algum munícipe morrer nessa cidade de covid-19 e os 

vereadores fizeram o quê? Os 120 mil que o Presidente destinou à prefeitura, 

todos nós comentamos e todos nós aprovamos aqui, é louvável! Isso foi uma 

atitude nobre, embora, às vezes, lá no Facebook, ou no dia a dia, na rua, aí, 

cabem as críticas, mas foi uma atitude louvável. Agora aquilo que é tirado do 

nosso salário... então quando fala de tirar do nosso salário esses 30% não é 

sensacionalismo, mesmo porque qualquer inconstitucionalidade que possa ter 

no projeto, quando se fala de redução de salário, a gente já tem jurisprudência! 

A Alesp teve o corte de 30% no salário dos deputados, e a gente não tem 

verba de gabinete aqui, mas eles também tiveram uma redução da verba de 

gabinete. Então teve tantas outras coisas que foram feitas - estou falando da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - e tantas outras câmaras já 

tomaram essa iniciativa. Então caberia, sim, a nós, aqui, na câmara de Biritiba, 

tomar uma posição. Ninguém em sã consciência gostaria de trabalhar um 

projeto que diminui o seu próprio salário, ninguém! Não adianta chegar alguém 

e falar ‘Pô, eu gostaria’, não, ninguém gostaria de trabalhar um projeto que vai 

diminuir o seu próprio salário, só que a necessidade fala mais alto. ‘Ah! Mas e o 

dinheiro que está sendo investido? Estão fazendo, não estão fazendo? O 

dinheiro está sendo mal empregado? Cabe a cada um de nós fiscalizarmos e 

cabe, sim, à prefeitura a manter a transparência. Quando a gente colocou 

aquele projeto dizendo que a gente queria a transparência de todo o dinheiro 

empregado, o Tribunal de Contas aponta que a divulgação dos gastos tem que 

ser simultaneamente, gastou hoje, a nota entrou hoje, transparência - isso não 

está sendo feito. Então cabe a nós investigarmos, cabe a nós apurarmos o que 

está acontecendo. Agora, daí, nós não tomarmos a iniciativa de reduzir os 

nossos salários, daqui até dezembro, para tratar dessa pandemia, para auxiliar 

naquilo que nos compete, aí seremos negligentes, e aí, com certeza, a 

comunidade vai cobrar. Então, antes de ter qualquer problema lá na frente, eu 

não estou pensando da comunidade cobrar, eu não estou pensando no voto, 

eu estou pensando nas vidas que nós podemos auxiliar com esse recurso. 

Então que fica aqui o meu pedido, senhor Presidente, se possível, leia com 

calma o Projeto, que já foi protocolado na sexta-feira, conversa com o jurídico 
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e, se possível, por que não fazer uma extraordinária daqui até o final de 

semana? Uma sugestão apenas, um pedido desse nobre Vereador: fazer uma 

extraordinária para apreciar esse projeto. Pelo sim ou pelo não, mas a gente 

não pode esperar mais uma semana, mais duas semanas. Quanto tempo mais 

a gente vai esperar? As pessoas que estão morrendo e que estão sofrendo no 

hospital e as famílias que estão acompanhando o sofrimento dos seus 

familiares estão entendendo o que eu estou falando. Então eu gostaria que nós 

pensássemos, sim, no cidadão biritibano, e não no nosso interesse particular. 

Muito obrigado, senhor Presidente. Nobre vereador, muito obrigado, Leonardo.” 

O próximo vereador inscrito é o vereador Fernando José Gonçalves, que, 

com a palavra, diz: “Senhor presidente, nobres pares, na última semana, o 

Presidente da República sancionou o Projeto de Lei Complementar 173, que 

estabelece o pacto federativo de combate ao coronavírus, que é aquele 

repasse emergencial aos municípios aonde Biritiba Mirim será contemplada 

com recurso em torno de três milhões 600 e alguma coisa. Na lei fala-se que os 

municípios terão direito a quatro parcelas. Esse R$ 3,6 milhões serão divididos 

em quatro vezes e será repassado, todo mês, nos próximos quatro meses, 

esse recurso para os municípios do Brasil todo, mais especificamente, Biritiba 

Mirim. Mas é salutar isso, né, claro, um auxílio emergencial do Governo 

Federal para os municípios, principalmente os municípios que possuem baixa 

arrecadação, mas nessa lei, ela veio embutida alguns jabutis, digamos assim, 

como diz no linguajar político, de que, nesse caso específico, eu vou citar 

apenas dois: primeiro é a proibição de qualquer tipo de reajuste, promoção, 

requalificação ou adequação e aumento ou vantagem de qualquer funcionário 

público. Aí eu não estou falando do funcionário público comissionado, aquele 

que é nomeado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da Câmara, não 

é esse, estou dizendo o funcionário público efetivo, igual eu sou, professor 

Sergio é, o efetivo. E no artigo 8º lá, o governo federal e a câmara e o Senado 

aprovaram, numa troca de favores, por dois anos, congelar o salário do 

funcionalismo. Eu ainda tinha a esperança, viu, Vereador Sergio, de que ao 

menos pudéssemos ter, nesse jabuti que foi colocado, ao menos a reposição 

da perda salarial, mas infelizmente nem isso, nem isso foi garantido ao 

funcionalismo público, nem a reposição da perda da inflação. Então é 

lamentável. Foi importante esse auxílio do governo? Sim, vai ser muito 

importante para os municípios, mas esse é um dos jabutis. E tem um outro 

jabuti aqui, senhor presidente, que muitos municípios aí estão extremamente 

apreensivos, e aí eu chamo a atenção de todos os nobres vereadores, que vai 

vir para essa casa, vai vir para essa casa, e nós vamos ter que nos 

manifestarmos sobre esse assunto, que é o outro segundo jabuti é justamente 
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o quê? Fala sobre o parcelamento dos fundos de Previdência Municipal e do 

Regime Geral da Previdência. Pois bem, o que está parcelado, o que está 

parcelado fica congelado. Então, quer dizer, o município não teria a 

obrigatoriedade de repassar, ao Fundo Municipal, ao Regime Próprio da 

Previdência nosso, todo parcelamento que foi feito até hoje. Nós estamos aqui 

há três anos e meio, senhor Presidente, praticamente fazendo hoje três anos e 

meio, certo? Nós estamos no mês seis, exatamente há três anos e meio. E há 

três anos e meio a gente discute nessa Casa os parcelamentos junto ao 

Biritiba-Prev. Nós mudamos algumas situações, autorizamos os parcelamentos 

na época do Governo Jarbas, autorizamos à época do prefeito Walter Tajiri; em 

alguns momentos, nós solicitamos a garantia de que só teria um novo 

refinanciamento se tivesse todas as parcelas pagas nos acordos firmados 

anteriormente, aprovados por essa Casa nessa legislatura. Houve alguns 

avanços, nós conseguimos alguns avanços, porém agora, com nova Lei 

Complementar - só para concluir, senhor Presidente, que eu acho de suma 

importância - com essa nova Lei Complementar, o município, ele poderá 

suspender o pagamento do parcelamento do Fundo de Previdência e 

dependerá de autorização Legislativa. Então, encarecidamente, eu peço aos 

nossos colegas que comecem a analisar com carinho, comecem a analisar 

com carinho, porque é muito provável que o Executivo encaminhe para cá um 

Projeto de Lei solicitando a suspensão do pagamento dos parcelamentos 

efetuados junto ao Fundo de Previdência. É benéfico para o Poder Executivo? 

Sim, porém, até que ponto o fundo de pensão, ele vai sobreviver? Então é um 

alerta aos nobres colegas para que possa, quando chegar esse projeto a essa 

Casa, já termos um posicionamento um pouco mais claro sobre o assunto. 

Inclusive o Biritiba-Prev também está à disposição de todos os nobres 

vereadores para estar discutindo sobre o tema, que também é extremamente 

relevante. E só lembrando, senhor Presidente, quarta-feira tem reunião do 

Comitê de Crise, da qual informarei a todos os nobres colegas da mesma 

forma que informei na edição anterior. 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: “Boa 

tarde à mesa diretiva, aos nobres pares, a toda a população que está nos 

vendo agora pelas redes sociais aí, pelos assessores aqui dos vereadores que 

estão aqui presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Nobre Vereador 

Fernando, uma conversa que nós tivemos, mas até, antes de nós termos essa 

conversa, o mesmo já... ele mesmo, por ele mesmo, ele tem as reuniões lá no 

Comitê de Crise e nós conversamos, para não estender a sessão, coisa que 

ele já fez antecipadamente, ele passar as informações no grupo, onde todos 
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viram que realmente foi postado e informação de suma importância, isso é 

muito importante. Então gostaria de agradecer o Nobre Vereador por essa 

atitude. Gostaria aqui de deixar bem claro que essa Casa de Leis - não foi esse 

Presidente - foi a Casa de Leis, foi em comum acordo com todos os vereadores 

aqui que nós estamos fazendo alguma coisa, sim, pelo combate ao covid-19. 

Nós antecipamos o duodécimo, como todo mundo sabe, onde o Poder 

Executivo não contava com esse recurso, tá? Agora, quero deixar claro aqui, 

deixar claro que eu não neguei o Projeto, quem sou eu para negar o Projeto do 

nobre Vereador aqui? Não foi eu que neguei. Eu apenas neguei o requerimento 

dele, tá? Que fica bem claro, que não foi o Presidente que não prestou atenção 

no Projeto, não. Eu li alguma coisa ali, com o pouco tempo que vocês viram, 

pouco tempo que eu vi, eu vi algumas inconstitucionalidade. E outra coisa, de 

forma alguma, eu, enquanto estiver como Presidente, que isso é passageiro, 

isso é coisa rápida, eu não vou admitir que faça política usando a covid-19. 

Então eu não vou admitir fazer política e, principalmente, usar esses 

vereadores aqui. Então isso realmente eu não vou admitir, coisa que é o que 

eu vejo que está acontecendo. Até mesmo porque existe um desvio muito 

grande de recurso para o combate ao covid-19 tá. E aquele, os autores aí do 

projeto, eu acredito que - apenas como sugestão também - assim como me 

deram sugestão aqui na Tribuna, eu vou dar sugestão também para os autores 

do projeto, que façam a doação dos seus subsídios para quem... para o 

combate também ao covid-19. Eu acho que isso, sim, isso é nobre, porque, 

quanto a essa Casa, essa Casa está, sim, fazendo a sua parte. Quero deixar 

claro aqui também para vocês, além de eu ver a inconstitucionalidade, por 

pouco tempo, eu vejo ali, por exemplo, o benefício que o governador do Estado 

já está fazendo o repasse para os municípios. Agora, o município vai fazer para 

os munícipes também? Se já existe? Então, gente, vocês entendam da forma 

que vocês quiserem, tá? Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu trabalho 

e vou fazer com seriedade, não vou jogar a população contra nenhum 

Vereador aqui. E quem quiser fazer, que continue fazendo isso, que eu acho 

um tremendo absurdo. Todo mundo aqui sabe que essa Casa, desde 2012, 

desde 2012, gente, nós não temos aumento de subsídio! Outra coisa, foi tirado 

um assessor de cada Vereador aqui, tá? Fizemos a devolução dos carros para 

o Poder Executivo. Cada Vereador tinha um celular, foi tirado também esse 

celular. E outra coisa, não temos verba de gabinete! Então, se os autores do 

projeto quer ajudar o covid-19, porque não é inconstitucional o vereador que 

realmente quer ajudar no combate ao covid-19, que faça a doação. Que eu 

quero ver, como diz, cortar no próprio bolso, então eu quero ver, porque tem 

muitos aí que realmente estão desempregados, tem muitos aí que perderam os 
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seus empregos. Olha, gente, que tem muitos passando fome. Eu não vou citar 

nome, não vou citar, mas aqueles que eu posso ajudar, eu estou ajudando, 

estou ajudando do meu bolso. Eu não estou pedindo para vereador nenhum 

aqui, tá? Então fica a dica aí para quem realmente tem vontade de ajudar: que 

faça do próprio bolso, tá? Esse desvio de recurso, eu não estou falando só do 

estado do Rio de Janeiro não, eu estou falando também aqui no Estado de São 

Paulo. E quero também citar aqui um requerimento de pedido de informação da 

Nobre vereadora Zuleika: parabéns, nobre vereadora! Porque isso, sim, é 

digno, é pedir informação e requerer, não é pedir e também ficar esperando 

não, de vez em quando estar cobrando o Poder Executivo, porque eu acredito 

que essa Casa de Leis aqui merece, sim, um esclarecimento do Poder 

Executivo, principalmente em relação ao seu requerimento. Mais uma vez, 

parabéns pelo seu requerimento. A fala do nobre Vereador Fábio também é 

louvável, com certeza! Agora, como é que o Poder Legislativo não está fazendo 

a sua parte? Está fazendo a sua parte sim! Agora não vê quem não quer. 

Agora, fazer política nas costas dos outros também, isso aí é fácil. Mas, 

infelizmente, isso vem acontecendo em nosso município já há algum tempo. 

Bom, terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária, que 

todos tenham uma boa tarde.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 01 de junho de 2020. 

 

 

 

 

  

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO     FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 

1º Secretário            2º Secretário 


