
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020.  

 

Aos vinte e dois dias 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, Sérgio 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. 51 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, eu estou 

vendo aqui na pauta do Expediente, a leitura do ofício do vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que requer o desligamento da Mesa Diretiva e a 

indicação e eleição do Primeiro Secretário, correto?” O Sr. Presidente, Robério 

de Almeida Silva responde: “Correto.” O vereador Fernando José Gonçalves 

prossegue: “E Vossa Excelência, na convocação dos membros da mesa, 

convocou o vereador Marcelo como Primeiro Secretário, correto?”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Correto.”. O vereador 

Fernando José Gonçalves prossegue: “Tá, é só pra título de curiosidade, 

porque, na sexta feira, eu estive para receber meu subsídio, e a informação que 

tive é que não tinha o Primeiro Secretário e não era possível o subsídio do 

Primeiro Secretário. Então depois eu gostaria de uma resposta por escrito da 

diretoria dessa Casa por que que não saiu meu subsídio na última sexta feira. 

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

nada.”. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério 

Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 15 de 

Junho de 2020. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a 

dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento 

verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Ofícios nº 073 e 079/2020. 2. Ofício nº 073/2020 – SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

Portaria n° 158 ao 164, 167 ao 169/2020.. 3. Ofício nº 079/2020 – SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos:  



 

 

 

 

Portaria n° 165, 166, 170 aos 179, 181 e 182/2020. Decreto n° 3460, 3466, 3477, 

3478, 3479, 3480, 3481 e 3482/2020. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Processos nº 332 e 355/2020 4. Processo nº 332 de 08 de junho de 

2020 – Denúncia com pedido de abertura de comissão processante e 

afastamento dos cargos. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Senhor presidente, só para deixar registrado nessa Casa, e não é o 

momento de nenhum tipo de defesa de minha parte, até porque a defesa da 

minha parte, eu farei no momento oportuno. Mas o que me causou estranheza 

nesse processo que acabou de ser lido é de que, na data que foi protocolado, 

com data dia 8, eu tive acesso físico a esse processo, até requeri uma cópia 

verbalmente, não requeri por escrito; e, na visualização que eu fiz nesse 

processo, o autor da denúncia não havia assinado a petição já protocolada. Para 

minha surpresa, hoje, eu, pegando a ata da sessão, e vi esse processo aqui, que 

é o trâmite normal da decisão de Vossa Excelência de colocar em leitura, e, para 

minha surpresa, está a assinatura do requerente. Eu fui até a diretora da Casa e 

a informação que ela me passou é de que realmente não havia sido assinado e 

que foi orientado juridicamente para que o mesmo viesse até essa Casa para 

assinar a sua petição. Eu só estou fazendo esse registro para que fique gravado 

nos Anais da Casa para depois de uma possível defesa. Muito obrigado.” O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Nobre Vereador, todos aqui têm 

amplo direito de defesa, tá? Isso vai acontecer, pode ter certeza disso. E, nesse 

momento, eu solicito à diretora desta Casa que encaminhe essa denúncia ao 

jurídico. Muito obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Talvez, tardiamente, me desculpe, que eu possa...  que eu possa explanar 

minha posição a respeito a esse requerimento do eleitor Rogério? Eu gostaria 

de que todos os processos que fossem encaminhados a essa Casa antes 

passassem pelo jurídico, antes de pôr a leitura, para ver a legalidade e o que 

falta de documento, porque, de certa forma, acabou de ler, nós estamos expondo 

uma coisa muito séria nesse sentido. Então eu aconselho a Vossa Excelência 

de que todos os processos que foram encaminhados, primeiramente, passe pelo 

jurídico. Agora mesmo estive conversando com o jurídico com respeito a esse 

assunto, nada mais justo do que a procuradoria jurídica ver a legalidade desses 

fatos. Em concernente a essa posição do vereador Fernando sobre a não 

assinatura, ele realmente me confidenciou isso há pouco, como nós temos 

intimidade para tratar de assuntos, e me causa estranheza essa situação, sabe, 

senhor Presidente? Sinceramente causa estranheza. Será que ele se deu ao 

fato de que não assinou? Será que não foi alertado? Isso não vai impedir nada 

o processo, o seguimento do processo, mas paira uma dúvida.”. O Sr. Presidente  



 

 

 

 

Robério de Almeida Silva diz: “Apenas um informativo, o quê que está 

acontecendo aqui? Eu estou seguindo o rito. De qualquer forma, antes de 

encaminhar para o jurídico, eu preciso, sim, dar ciência ao plenário. Agora, como 

eu já solicitei à diretora dessa Casa, para que encaminhe ao jurídico, e, com 

certeza, o jurídico vai nos dar resposta, tá ok? Muito obrigado.”. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para deixar registrado 

de que, assim, eu não estou questionando o rito do processo. O questionamento, 

a questão de ordem que eu levantei e pedi para que seja registrado esse ato, 

como será, é de que o cidadão protocolou nessa Casa sem assinatura, veio para 

o plenário com a assinatura dele. E, visualmente, eu verificando o processo que 

a diretora me passou, não existe um parecer jurídico que justifique a convocação 

ou não, o convite ou não, orientação ou não do denunciante de assinar o 

processo - só isso que eu gostaria de deixar registrado, muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente, Robério de Almeida Silva diz: “Nobre vereador, eu não estou 

questionando o seu posicionamento, eu só respondi o posicionamento do nobre 

vereador Jorge, tá? Isso aqui era para ser entrado na sessão da semana 

passada. Não entrou justamente porque não tinha assinatura, tá? Mas eu quero 

que o senhor fique à vontade também de estar questionando com o jurídico 

dessa Casa, tá ok? O senhor tem toda a liberdade, tá bom? Obrigado.”. 5. 

Processo nº 355/2020 – Convocação do Legislativo Municipal, para Sessão 

Extraordinária, onde será submetido o exame a apreciação dos Nobres 

Vereadores, o Projeto de Lei, Mensagem n° 05, de 09 de junho de 2020. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “A respeito desse ofício, 

quero informar ao plenário que, antes de analisar o pedido de convocação de 

sessão extraordinária, estou solicitando parecer da assessoria jurídica desta 

Casa. Considerando que a Sabesp, através do Ofício nº 22 de 4 de junho de 

2020, solicitou o adiamento da audiência pública que estava marcada para o dia 

10 de junho de 2020, não sendo marcado nova data nem pela Sabesp, nem pelo 

senhor Prefeito. Também quero informar que a Comissão de Justiça e Redação 

desta Casa, através do Ofício nº 136/2020, requereu ao senhor Prefeito 

informações essenciais a uma melhor análise e parecer técnico do Projeto de 

Lei nº 19/2020, que objetiva a revogação nº 1.876 de 6 de dezembro de 2019, 

que é o objeto do pedido de sessão extraordinária. Por fim, esclareço que o 

pedido de convocação da sessão extraordinária foi protocolado após nosso 

pedido de informação da Comissão de Justiça e Redação. Vê-se claramente que 

a convocação extraordinária foi uma retaliação ao pedido de informação e de 

designação de nova audiência pública, imprescindível à discussão pública e 

parlamentar dessa Casa.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela  



 

 

 

 

ordem: “Eu requeiro de Vossa Excelência que determine à assessoria de 

imprensa da Casa que encaminhe a todos os vereadores a cópia desse ofício, 

porque até perguntei para a assessoria de imprensa agora se foi encaminhado 

via e-mail, não foi. Até entendo, pela mudança de funcionário, até entendo que 

está ainda se adaptando aos novos trabalhos, nós recebíamos a cópia, inclusive 

dos ofícios anteriormente; mas é passível de correção, então solicito de Vossa 

Excelência tanto a cópia desse ofício, quanto a solicitação que foi feita pela 

Comissão de Obras, até porque eu não faço parte da Comissão de Justiça, como 

foi colocado, porque não faço parte da comissão. Então solicito cópia dos dois 

ofícios. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente, Robério de Almeida Silva responde: 

“De nada, será encaminhado a todos os vereadores.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do ofício do nobre vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo. 6. Ofício – do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo – Requer 

o desligamento da Mesa Diretiva – Indicação e Eleição do 1° Secretario. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Nobres pares, como 

acabou de ser lido pelo Segundo Secretário, nesse caso aqui, eu indico o nobre 

vereador Lourival Bispo de Matos para estar assumindo a Primeira Secretaria já 

a partir de hoje, tá? O Nobre Vereador, ele requereu junto à secretaria que ele 

tem a intenção de ser o Primeiro Secretário.”. O vereador, Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Só para título de esclarecimento para o plenário, 

é assim, nós já tivemos renúncia em outros cargos, como eu, por exemplo, já 

renunciei ao cargo de Segundo Secretário quando o vereador Lourival era 

Presidente, e nós adotamos a política da votação. Não que eu pleiteie a Primeira 

Secretaria, muito pelo contrário, mas é só para efeito de regimento, se está 

dentro do Regimento a indicação de Vossa Excelência do vereador Lourival para 

a Primeira Secretaria, ou se é necessário passar pelo crivo do plenário a votação, 

só isso. Nada contra o vereador, muito pelo contrário, é até um excelente nome 

a ser indicado.”. O Sr. Presidente, Robério de Almeida Silva diz: “Nesse 

momento, eu quero ver aqui no plenário: alguém tem intenção de assumir a 

Primeira Secretaria? Qualquer um dos nobres pares? Ninguém tem a intenção? 

Então eu vou atender o requerimento do nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos. Nesse momento gostaria de pedir a gentileza do nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos que assuma a Primeira Secretaria desta Casa. Quero aqui deixar 

registrado os meus sinceros agradecimentos ao nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo: o meu muito obrigado, nobre vereador.”. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo responde: “Eu que agradeço. Senhor presidente, 

gostaria de me encaminhar o meu gabinete, como de praxe tem sido 

((inaudível))”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do nobre vereador do Plenário.  



 

 

 

 

Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura das Indicações nº 72 e 73/2020. 1. Indicação nº 072/2020, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que determine à Secretaria Competente a realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Mário Bortolussi e 

Antônio Rossi, Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta 

é uma reiteração das indicações n° 171, 208, 235, 275, 312/2019 e 039/2020. 2. 

Indicação nº 073/2020, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto à Secretaria de 

Transporte do Município, rever a pintura proibitiva “faixa amarela” dos dois lados 

da Rua Joaquim Árias, liberando para estacionamento, ambos os lados sentido 

centro bairro, a partir da Igreja Evangélica Pentecostal. Terminadas as 

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

a leitura dos Projetos de Lei nº 018 e 020/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO.  1.  Projeto de Lei n° 018/2020: 

Dispõe sobre denominação de Logradouro, e dá outras providências.  AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO.  1.  Projeto de Lei n° 020/2020: Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para exercício de 2021, e dá outras providências. 

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

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 119 ao 124/2020. AUTORIA 

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

discussão e votação o Requerimento nº 119/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Departamento Competente para que 

sejam tomadas as devidas providencias no terreno localizado na Rua Nove de 

Julho (final da Avenida Jair Leme) – Bairro Jardim Yoneda, com relação à 

limpeza pública. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER 

ANTÔNIO DE MIRANDA. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

120/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

Órgão Competente, para que seja esclarecido pela prefeitura o andamento do 

processo de regularização dos lotes da Rua da Conquista e Rua da Vitória, 

ambas localizadas no Bairro Vista Linda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 121/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que interceda junto à Secretaria Competente para que seja feita a manutenção 

do asfalto na Avenida Ferdinando Jungers, em frente ao consultório da Cojac. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

122/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto  



 

 

 

 

ao Departamento Responsável, tome providências para que informe a respeito 

do não atendimento à Lei Federal n° 13.987/20 de 07/04/2020, que se refere à 

distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos estudantes 

das escolas públicas de educação básica. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, nobres pares, até para 

discutir o requerimento, já não é a primeira vez que eu vejo nessa Casa o 

requerimento na mesma linha que a vereadora Zuleika muito bem apresentou 

nessa Casa na data de hoje. Me desculpem os nobres pares, mas eu não me 

recordo quem mais já havia apresentado o requerimento, não sei se foi vereador 

Lourival ou foi o vereador Fábio, mas eu sei que teve mais vereadores que 

apresentaram requerimento questionando sobre essa questão da merenda. Eu 

acho que já passou da hora do Executivo responder a essa Casa do que 

realmente está sendo feito com a merenda escolar que estava, pelo menos, em 

estoque; se houver o estoque, o que está sendo feito, a data de vencimento, tudo 

mais, de que forma está sendo utilizado isso. Porque, senhor Presidente, eu 

quero acreditar que o Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, ele tem uma 

figura muito participativa nessa questão da merenda escolar. Tenho certeza e 

sei da lisura dos membros que compõem esse conselho e não deixaria, de forma 

alguma, ser desvirtuada para qualquer outra finalidade que não a específica 

garantida em lei. Mas é muito oportuno, vereadora Zuleika, e, se Vossa 

Excelência permitir eu assinar junto com a senhora esse requerimento, porque 

eu acho que está na hora do Executivo prestar conta sobre a situação da 

merenda. Se, quando começou a pandemia, tinha um determinado estoque, o 

quê que foi feito com esse estoque? Ele está ainda está no estoque? Ele já 

venceu? Ou ele foi repassado para a Assistência Social para atender às famílias 

carentes, como consta no requerimento, na lei, está atendendo a lei que a 

vereadora citou no requerimento dela? Então acho que está na hora do 

Executivo fazer um esclarecimento a essa Casa, porque já não é a primeira vez 

que eu vejo um requerimento nesse sentido; me desculpe o vereador que 

subscreveu o requerimento anterior, que eu não me recordo de cabeça, mas já 

não é a primeira vez. Então, mais uma vez, essa Casa está cobrando da 

secretaria, do Poder Executivo e, mais especificamente, a Secretaria de 

Educação, Departamento de Merenda, aonde, se foi destinada para alguma 

finalidade, qual foi a finalidade? Se não existe, o que está sendo feito com esse 

recurso da merenda, até porque tem um contrato, nós sabemos que a entrega 

da merenda, ela é parcelada, né? Ela é parcelada, porém foi simplesmente 

suspenso o que estava programado para ser entregue, o contrato foi suspenso? 

Ou o contrato está vigente, não está se requerendo a entrega devido à ausência  



 

 

 

 

das aulas? Então acho que essa informação é primordial para que o Executivo 

preste esclarecimentos a essa Casa. Muito obrigado e parabéns, vereadora 

Zuleika.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Queria 

parabenizar a vereadora Zuleika; como o vereador Fernando também falou, eu 

fiz também esse pedido, como o Juniel também fez, acho que a maioria dos 

vereadores fizeram esse pedido. E lembrando, vereadora Zuleika, eu recebi sim 

uma resposta do Executivo e pasmem, uma resposta muito... pensando que a 

gente é ignorante, julgando que os vereadores aqui, pessoas ignorantes; uma 

resposta que foi distribuído o que tinha lá para dez famílias, num universo de 

quase dois mil alunos, foi distribuído apenas para 10 alunos - uma coisa que não 

tem lógica a explicação que me deram. Pelo meu ver aí, tratar essa Casa aqui 

como pessoas ignorantes, que não tem. Estou fazendo, para posterior, um novo 

requerimento querendo detalhamentos do que foi para essas dez famílias pelo 

menos. Eu acho que o universo de dois mil estudantes que temos na cidade aí, 

só 10 foram beneficiados, parece que foram escolhidos a dedo. Porque eu fui 

atrás dessas pessoas, né, fica no ar né aquele negócio... vamos se ajudar. 

Parabéns! Eu gostaria de também fazer coro nas assinaturas.”. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu faço coro aos vereadores que acabaram 

de falar, quero parabenizar a nossa nobre  vereadora Zuleika, mas eu sugiro 

uma coisa mais prática ao invés de fizermos esse pedido de requerimento: 

solicitar à Comissão da Educação... pega essa comissão, acho mais prático, vai 

diretamente a comissão levantar os fatos, e aí é o presidente da Comissão, não 

entendi direito, não sei quem que é, ele poderia vir e esclarecer, acho que essa 

via seria mais rápido, tá certo? Já tinha a comissão, faça já isso aí, vai logo ver 

o que tem e faz um relatório simplificado, Vereador, tá certo? A gente vamos lá, 

faz uma ata, um relatório simplificado e apresenta para nós, porque se nós 

dependermos sempre da prefeitura, eu acho que vai ficar uma coisa, assim... 

eles vão negar informações ou talvez o tempo fica mais difícil, né? Então eu 

sugiro, senhor presidente, que a Comissão aí presidida pelo nobre vereador 

professor, que vá lá com a comissão e faça um levantamento e faça um relatório, 

porque é igual o problema da luz, ninguém sabe o que está acontecendo, né? 

Então eu até sugiro, nobre vereador, que Vossa Excelência poderia reunir a 

comissão e ir lá e conversar com a secretária da Educação, ver em que pé está 

essa situação da merenda escolar. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu gostaria de 

parabenizar o vereador Jorge pela sugestão e solicitar ao presidente da 

Comissão de Educação, professor Sérgio e os seus membros, que, caso seja 

pela comissão acatada a sugestão do vereador Jorge, na reunião para que possa  



 

 

 

 

discutir junto com a Secretaria de Educação, Vossa Excelência possa estar 

convidando esse vereador, até porque, como eu não faço parte das comissões, 

então aí... mas eu gostaria de estar presente acompanhando junto a comissão 

para estar a par da situação. Muito obrigado.”. O vereador Sergio de Paula 

Franco solicita de ordem: “Eu gostaria de convocar, assim que terminar essa 

nossa sessão, uma reunião da Comissão de Educação, bem como todos os 

vereadores que quiserem conversar a respeito, para não alongar mais a sessão, 

ao término desta sessão, a gente já se reúne na sala de reunião para 

deliberarmos o que vamos fazer a partir daqui.”. O Sr. Presidente, Robério de 

Almeida Silva se manifesta: “Eu gostaria, nobre vereador Presidente da 

Comissão da Educação, eu gostaria de deixar aqui frisado que o senhor tem todo 

o meu apoio.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Eu agradeço as falas dos nobres vereadores e sou totalmente a favor 

da fala do vereador Jorge; eu até já tenho essa visão, até havia comentado com 

o professor Sérgio, porque o serviço de comissão, ele é muito mais prático, né? 

Porque senão a gente, cada Vereador ficar vendo todas as demandas, a gente 

não dá conta mesmo, né? Então é um serviço muito lento. Então se as 

comissões fizerem a parte dela, já ajuda a população de um tanto de tamanho, 

né? E quanto à alimentação, que nem o vereador Fernando comentou, do 

alimento que já tinha estoque, a gente precisa saber realmente; o vereador Fábio 

disse que obteve essa resposta; e os recursos continuam caindo, né, o governo 

federal está mandando esse dinheiro, então a gente precisa alimentar esses 

alunos, porque muitos deles só têm essa alimentação. Então a gente vai esperar 

até quando? Até acabar a pandemia? Quando vai acabar a pandemia? Ninguém 

sabe, né? Muito obrigado por todos e tem autorização quem quiser assinar.”. O 

vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero parabenizar 

também o requerimento da nobre vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos, parabenizar a todos os vereadores e pedir permissão também ao 

presidente da Comissão de Educação, Sérgio de Paula Franco, que pode contar 

com esse Vereador. Muito obrigado.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 123/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que sejam encaminhadas cópias dos 

contratos de todas as prestações de serviços que estão sendo realizados sem 

as devidas licitações, bem como se houver cartão corporativo destinado ao 

executivo e seus membros, bem como, se houver algum aumento e de quanto 

seria o valor estipulado. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 6. Em única discussão e votação o  



 

 

 

 

Requerimento nº 124/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que determine a Secretaria Competente à ligação de linha secundaria em quatro 

postes assim como a instalação de cinco braços de luminárias nesta mesma 

localidade na Av. Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo. APROVADO. Em 

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

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 016/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 1. Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 016/2020, 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 [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 [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO o parecer por 11 votos favoráveis. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 016/2020: 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 

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o Projeto por 11 

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

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

017/2020. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO. 2. Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 017/2020, que deram o projeto por 

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

Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], 

Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo 

de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira 

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

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

APROVADO o parecer por oito favoráveis e três contrários. O Projeto fica, então, 

REPROVADO. 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 Jorge Mishima, que, com a palavra, diz: “Hoje, 

na verdade, eu vou usar o meu tempo destinado aos agradecimentos. 

Primeiramente, quero agradecer, senhor Presidente, senhores vereadores, ao  



 

 

 

 

Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri, que, na quinta-feira passada, eu estive 

em reunião com o gerente do Shibata e, na oportunidade, eu liguei para o prefeito 

tentando solucionar algum pendente com relação ao horário de funcionamento 

do comércio; era no feriado prolongado, se não me engano, e ele prontamente 

me atendeu e resolveu o problema imediatamente. Quero também agradecer, 

senhor Presidente, ao Secretário de Transporte e Trânsito, Alex Martinelli 

Garcia, inclusive aproveitando já, senhor Presidente, eu gostaria que essa 

indicação que eu fiz não fosse mais endereçada ao Executivo, porque o serviço 

já foi executado, tá certo? Eu só não falei antes porque eu gostaria que fosse 

lido para demonstrar que realmente eu fiz esse trabalho a pedido do morador 

daquela área. Agradecer também, senhor Presidente, ao gerente do Shibata, 

Mário Gomes; é uma batalha muito grande, inclusive o nobre Vereador Fábio 

estivemos conversando nessa reunião que eu mencionei agora há pouco. Cobrei 

da gerência do Shibata com respeito ao estacionamento das vagas dos idosos 

e das pessoas deficientes. Ele disse na oportunidade, o vereador Fábio estava 

junto, ‘nós vamos providenciar, está aqui o orçamento para as pinturas, e vamos 

deslocar um funcionário ou terceirizar uma pessoa que possa orientar as 

pessoas’. Graças a Deus tem uma pessoa lá trabalhando! Porque é muito grande 

a revolta, senhor Presidente, quando deparamos com pessoas de 70, 80 anos 

subindo aquela ladeira e pessoal jovem usando aquele espaço destinado a nós. 

Isso é uma falta de respeito muito grande, respeito e falta de educação, tá certo? 

Então eu quero agradecer ao Mário também. Ao doutor Márcio, meu grande 

amigo, há muitos anos também, talvez há uns 40 anos, que tem sido o elo de 

ligação entre este Vereador e o Executivo. Doutor Márcio é uma pessoa 

espetacular, uma pessoa extremamente competente, atenciosa, educada acima 

de tudo, então quer fazer esse agradecimento. Por fim, senhor Presidente, eu 

quero falar a respeito da devolução feita pelo nosso Presidente juntamente com 

a mesa diretiva, estornando 120 mil reais à Prefeitura Municipal. Isso representa 

o quê, senhor Presidente? Representa que cada vereador, na verdade, 

contribuiu com 30% do seu subsídio, e isso totaliza mais ou menos 117 mil reais, 

se fôssemos deduzir 30% do subsídio dos vereadores. A Vossa Excelência, a 

mesa diretiva, mas sim todos os vereadores também que compõem esta casa 

está de parabéns, tá? Isso já foi feito com o ex-Presidente Fernando, com o 

nosso querido Presidente, ex-presidente, eterno Presidente Marcelo também. 

Por fim, senhor Presidente, eu quero falar desse projeto 17 de 2020, de autoria 

do nobríssimo vereador Reinaldo e do vereador Juniel. Me causa estranheza, 

senhor Presidente, ficar fora dessa redução a Secretaria da Educação. 

Primeiramente eu, como Vereador, jamais tenho a intenção de reduzir qualquer  



 

 

 

 

que seja o salário de qualquer funcionário, seja em provimento ou seja efetivo. 

Tem uns amigos, por exemplo, vou citar, tenho um amigo que recebe sabe 

quanto, senhor Presidente? Deduzindo tudo suas contas, 300 reais por mês; 

ganha dois mil reais, 30% do valor, 600 reais; ele vai ficar devendo 300 por mês. 

Mesmo que fosse legal esse Projeto, eu digo à Vossa Excelência que eu seria 

contrário também, tá certo? O que nós devemos fazer é não reduzir, mas, se 

houver a possibilidade... Então eu não vejo esta situação que nós devemos 

encarar. Repito aqui: mesmo que fosse legal, eu seria contra essa redução. 

Porque, senhor presidente, esse nosso subsídio foi fixado a oito anos atrás, mais 

precisamente, se não me engano, em 2012, tá certo? E nós, ano passado, nós 

tivemos a hombridade de não alterar nós, porque a lei permite isso, porque o 

repasse para o nosso na Câmara Municipal é 5% da receita efetivamente 

apurada, e nosso subsídio é no mínimo 20, no máximo, 75% que ganha um 

Deputado Estadual. Então não vejo motivo para isso. O que nós devemos fazer? 

Se fosse para ser feito, que fosse reduzido tão somente o subsídio dos 

vereadores desta Casa, de que eu também sou contra, senhor Presidente, tá 

certo? Isso deixo claro, agora é o seguinte, quem quiser fazer isso, não há 

necessidade de ser Projeto de Lei para que faça isso, faça uma doação 

particular, cada um faça, calcule, não dê 30%, 10%, 5% não importa. É 

importante que a gente tem que debater aqui não querendo jogar ninguém contra 

ninguém, pelo amor de Deus! Eu estou aqui há 26 anos, sexto mandato! Então 

eu acho uma falta de coerência, tá certo? Eu não vou... podem falar... eu citei o 

nome dos vereadores, podem falar a meu respeito, mas eu vou me retirar 

terminando... deve estar esgotando meu tempo, né, senhor Presidente? O nosso 

advogado, extremamente competente, fizeram um relatório perfeito, senhor 

Presidente. Não sei se a maioria sabe, eu também sou advogado, não sou 

bacharel, mas sou advogado formado, meu OAB, pode verificar lá 59.470. Eu 

também tive oportunidade de estudar esse Projeto.  Infelizmente esbarra numa 

inconstitucionalidade incrível, senhor Presidente, tá certo? Então não é momento 

de nós fazer política neste momento, senhor Presidente. Se os nobres 

vereadores que entraram com esse Projeto quiserem, eu vou indicar entidades 

necessárias para ser ajudadas, senhor Presidente, se quiserem, eu dou o nome, 

trago a pessoa, que já conversei com esse pessoal. Então se prontifique, tá 

certo? Só um adendo, eu gostaria para terminar, senhor Presidente, no Bairro 

do Rio Acima existe uma família extremamente carente, quem disse para mim 

isso foi a esposa do Márcio da madeireira. Essa senhora tem cinco filhos, a mais 

velha tem 12 anos e ela está acometida de câncer no ovário. Eu, quando recebi 

essa notícia, eu chorei copiosamente. E não poderia deixar também de ajudá- 



 

 

 

 

los. Eu acho que é o momento da Assistência Social verificar essa família, se 

inteirar dos fatos que foi narrado pelo Márcio, meu amigo da madeireira; cinco 

filhos passando fome, necessidade. Não quero fazer demagogia, porque não sou 

candidato a nada, simplesmente dei o meu cartão, que é muito pouco por sinal, 

falei: ‘Vê o que precisa para comprar para essa família’. Então, assistente social, 

eu gostaria que olhasse com carinho e, com certeza, a nossa primeira-dama 

deve estar assistindo, né, e que entre em contato com a família lá da madeireira, 

se inteire do que está acontecendo. É lamentável o que está acontecendo, tá 

certo? No século 21 pessoas passando fome no nosso redor, isso é lamentável! 

E, para terminar, muito obrigado por ter aturado a minha explanação, senhor 

Presidente; com autorização do nosso querido Presidente, eu gostaria de me 

retirar, mesmo porque estou extremamente atrasado dos meus compromissos 

externos. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do vereador do 

plenário. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria 

da sua permissão para a minha retirada, para mim resolver um assunto particular 

no meu gabinete.”. Sr. Presidente autoriza a retirado do vereador do plenário. O 

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

palavra, diz: “Senhor Presidente, nobres pares, o assunto que me faz hoje são 

dois mais especificamente; primeiro sobre uma situação da qual já venho falado 

nessa Casa sobre a questão do parcelamento e do patronal do Biritiba-Prev. 

Teve alguns vereadores que eu tive oportunidade de conversar pessoalmente e 

outros ainda não, mas terei oportunidade. Convidado que fui pelas pessoas 

envolvidas nesse processo, a prefeitura, através do Projeto da Lei 173, lei 

complementar nº 173/2020, do governo Federal, dá garantia a ela de suspender 

o pagamento do parcelamento do Biritiba-Prev, bem como o patronal do Biritiba-

Prev para o Biritiba-Prev. E numa das conversas que nós tivemos, essa lei, eu 

já citei aqui nessa Casa de Leis de que essa lei, ela veio para prejudicar o 

funcionalismo público, porque ela tirou o direito do funcionário receber aumento, 

de duodécimo, quinquênio, enfim, triênio, onde tem, sexta parte, suspendeu por 

dois anos. E essa lei complementar, na data de sábado, ela foi regulamentada 

pela Receita Federal do Brasil. E na Receita Federal, ela foi regulamentada que 

o município pode pedir tanto o parcelamento, quanto a suspensão do pagamento 

do patronal, para dar um fôlego para o Poder Executivo. E o que me preocupa, 

e vai chegar a essa Casa ainda, é o município solicitar tanto a suspensão do 

parcelamento da dívida, como a suspensão do patronal. O parcelamento, isso já 

deixei bastante clara a minha posição, a suspensão do parcelamento, eu não 

sou contrário, até porque vai congelar esse parcelamento e, lá na frente, vai se 

pagar, vai começar a contabilizar as parcelas dali para a frente, de janeiro para  



 

 

 

 

a frente. O patronal seria a mesma coisa. Porém, se essa Casa autorizar também 

o patronal, o Biritiba-Prev vai ficar sem fôlego financeiro. Então eu deixei 

bastante claro minha posição, tanto para o jurídico da prefeitura, quanto ao 

Biritiba-Prev que a minha posição enquanto vereador, não posso falar pela 

Câmara, porque eu não estava representando a Câmara naquele momento de 

forma oficial, porque não fui nomeado para tal, mas a posição de vereador; minha 

posição de vereador, deixei bastante clara, ‘Olha, a minha opinião do 

parcelamento, sem problema nenhum, agora, minha opinião de suspender 

também o patronal...’, e eu, apesar de não fazer parte das comissões, mas vou 

sugerir aos membros das comissões que faremos uma Emenda Modificativa não 

permitindo  a suspensão do patronal, por quê? Porque, senão, o Biritiba-Prev vai 

começar a descapitalizar do seu recurso para poder realizar a folha de 

pagamento. Um outro ponto, senhor Presidente, que nós discutimos e virá 

também, que nós estamos brigando, é sobre a reposição salarial dos 

funcionários públicos da nossa cidade. Isso inclui agentes público também. Com 

essa lei federal, o entendimento é de que não teria nenhum tipo de benefício. O 

que nós estamos tentando buscar alguma jurisprudência para quê? Pelo menos 

nós tenhamos, nós, que eu digo, não nós, vereadores, mas o funcionalismo 

público, nós tenhamos condição de fornecer ao funcionalismo público ao menos 

a reposição, a reposição da perda salarial de 2019 para 2020. Então... e isso vai 

chegar, eu já levantei inclusive um parecer do Tribunal de Contas dando esse 

parecer favorável pelo menos para a reposição, nós estamos buscando isso, e 

deve chegar essa casa... hoje eu estava conversando com o Dr. Márcio por 

telefone e ele falou que estava fazendo levantamento para que encaminhe para 

essa Casa no mínimo a reposição. Nós fazemos pelo IPCA e depois acabou 

entrando na questão FIPE, né, que o orçamento veio do FIPE. Então essa é a 

parte do Biritiba-Prev que eu gostaria de estar comentando. Quanto ao projeto 

foi votado na data de hoje, eu pedi para Vossa Excelência colocar a leitura do 

parecer jurídico, até porque eu recebi esse parecer jurídico meia hora antes de 

eu estar nessa Casa. Eu recebi a cópia do parecer jurídico e, analisando um 

pouco mais a fundo não esse parecer, mas já sabendo do projeto, até comentei 

com o vereador Reinaldo de que, apesar do mérito do projeto pela redução do 

subsídio seja de prefeito e Vereador, eu, particularmente, não concordava e 

entendia como inconstitucional o Projeto, por quê? Porque está mexendo com 

os subsídios também de funcionários. E a própria Alesp, a própria Alesp, 

recentemente, ela fez uma manifestação neste sentido da mesma forma, que 

reduziu o salário dos deputados e os salários de todos os funcionários 

comissionados da Alesp. O próprio Sindicato dos Funcionários da Alesp entrou  



 

 

 

 

com mandado de segurança e conseguiu reverter isso, então... e quando se 

coloca para cesta básica, para auxílio ao comerciante, não que não seja... que 

não tenha mérito - só para concluir, senhor Presidente - não que não tenha 

mérito o Projeto, mas eu entendi, pesquisando antes mesmo de ter o parecer 

jurídico da inconstitucionalidade do projeto, por isso meu voto foi também 

favorável ao parecer das comissões, porque já existe uma jurisprudência sobre 

essa questão do salário do funcionário; apesar do mérito do projeto, a redução 

do subsídio, mas do salário do funcionário já existe jurisprudência contrária ao 

assunto, muito obrigado.”. O próximo vereador inscrito, é o vereador Juniel da 

Costa Camilo, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, toda a mesa 

diretiva, aos nobres pares, a todos que nos acompanham nas redes sociais, uma 

boa tarde a todos! Gostaria de... tivemos uma perda muito grande hoje aqui, a 

saída do nobre Vereador Marcelo de Miranda, um excelente Vereador, um cara 

competente, que saiu hoje da mesa diretiva; foi uma perda muito grande, o qual 

ele tem o meu carinho, meu respeito, minha admiração. Mas também saímos 

ganhando; temos o Lourival, que assume a secretaria como primeiro secretário 

aí, meus parabéns! Desejo uma boa sorte, que Deus possa vir a abençoar 

grandiosamente aí. Mas vou falar a respeito do projeto que foi negado por esta 

Casa referente à redução salarial dos vereadores, secretários, prefeitos, que me 

causa muita estranheza nessa Casa, sendo que, quando fala de redução salarial 

para ajudar a covid-19, até ontem, nós temos já sete óbitos confirmados, 64 

casos da covid-19, e famílias que estão sofrendo. E esse dinheiro iria ajudar 

muito no combate, mas, sim, ia ajudar o comércio, que está enfraquecido, o 

comércio, que está à beira da falência, o comércio, que está doente, que está aí 

famílias desesperadas. E sem contar, nós estamos falando também desse 

projeto que ia beneficiar muitas famílias que estão aí em situação de 

vulnerabilidade social, muitas crianças que depende... nós sabemos que a nossa 

situação de Biritiba Mirim tem famílias, tem crianças que depende dessa 

merenda escolar, então esse projeto também iria beneficiar essas crianças. Nós 

temos crianças que a refeição principal delas é a merenda escolar. Então esse 

vereador vê que saímos perdendo. Mas gostaria de agradecer o voto de apoio 

do vereador Reinaldo, do Sérgio, e tenho certeza que Deus vai fazer o melhor. 

E esse é o posicionamento desse vereador; só fiquei triste não por mim, por um 

projeto meu que foi reprovado, mas fico triste que quem perde é a população, 

quem perde é lá fora, não é nós aqui dentro. Mas meu muito obrigado, que Deus 

abençoe a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o vereador Reinaldo Pereira 

Júnior, que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, nobres pares, todos aqui 

presentes, boa tarde! Referente ao projeto hoje que foi votado e foi mencionado  



 

 

 

 

algumas coisas a respeito do projeto, vou colocar o meu ponto de vista. 

Concordo que alguns funcionários não recebem o salário alto e seria 

prejudicado, mas conforme milhões de trabalhadores que estão com 30, 40%, 

50% do seu salário reduzido, e uma parcela do seu pagamento quem está 

pagando é o governo, e outra parcela do seu pagamento quem paga é a empresa 

privada. Referente aos 120 mil que a câmara devolveu ao Executivo, louvável, 

acho que todos nós estamos de parabéns quanto a isso. Mas sempre ocorreu 

isso ao fim do ano, só adiantamos uma coisa que se tornou de praxe desde o 

início do nosso mandato. Inclusive 120 mil foi menor do que os outros valores 

anteriores, que ano retrasado foi 190, outras vezes foi 180, outras vezes foi 150... 

Então ainda foi um valor menor este ano. Referente ao valor que foi falado pelo 

vereador, daria nove mil reais por vereador, mas é que nem eu acabei de dizer, 

ele não interfere porque é uma coisa que sempre foi feita e é bem diferente do 

que estava sendo discutido. Quanto ao Projeto, foi dado a oportunidade de 

qualquer Vereador fazer uma emenda no projeto e colocar a sua opinião, se 

achar que deveria ser 10%, 5%, 15% de redução salarial... de vencer bruto, ser 

líquido, foi dado oportunidade para todos os vereadores. E, do mesmo jeito que 

falam incondicionalidade, a gente vê que diversas outras câmaras fizeram. O 

nosso ficou um pouco diferente dos outros projetos, porque queríamos ajudar o 

pequeno comércio, o empresário, preservar empregos, entre outras coisas. Uma 

das coisas que foram pautadas, que é o funcionário da educação, ele está 

trabalhando mais do que de costume. Eu, no meu entendimento junto aos dois 

vereadores, conversamos e achamos que poderia ser feito dessa maneira até 

pelo trabalho a mais que está sendo exigido nesse momento de pandemia; fim 

de semana, os professores estão recebendo mensagem dos pais, muitas vezes, 

de noite... Então é uma situação atípica, estão trabalhando muito mais. Uma 

parte do projeto que foi até mencionado no parecer jurídico é que o referente ao 

empréstimo descontado em folha não poderia, era inconstitucional. Essa 

semana que passou foi aprovado pelo Senado desconto, por quatro meses, o 

empréstimo consignado não ser descontado em folha. Então existe algumas 

incondicionalidade? Sim, mas o momento é um momento diferenciado, é um 

momento de pandemia, não é um momento qualquer, é um momento diferente. 

Então por isso que foi feito o projeto, projeto foi pautado no momento que existe 

um caos, existe uma situação que é indiferente de todos os anos anteriores. No 

demais, era mais isso, senhor Presidente, obrigado.”. O próximo Vereador 

inscrito, é o vereador Sérgio de Paula Franco, que com a palavra diz: “Senhor 

Presidente, mesa diretiva, nobres pares, a população que nos acompanha na 

sua casa, boa tarde a todos! É com alegria que eu venho nesta Tribuna nessa  



 

 

 

 

tarde para informar uma emenda de 140 mil reais que foi destinada ao nosso 

município. Gostaria de fazer a leitura aqui do Ofício: ‘Assembleia Legislativa, 

Gabinete do deputado Reinaldo Alguz, PV, São Paulo, Ofício nº 079/2020, São 

Paulo, 15 de junho de 2020. Ao ilustríssimo senhor Sérgio de Paula Franco, 

vereador do município de Biritiba Mirim, São Paulo. Senhor vereador, com os 

cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informá-lo que a Emenda 

Parlamentar nº 2020.77.19327, de minha autoria junto à Secretaria Estadual de 

Saúde, visando a aquisição de equipamentos para a saúde de Biritiba Mirim, no 

valor de 140 mil reais, solicitado por Vossa Senhoria, foi paga conforme a 

Resolução SS 86, publicada em 13/06/2020 no Diário Oficial do Estado e espelho 

de pagamento. Na oportunidade, aproveito para renovar-lhe os protestos de 

minha alta estima e mais distinta consideração. Anexo comprovante de 

pagamento. Cordialmente, Reinaldo Alguz, Deputado Estadual, PV, São Paulo.”. 

Gostaria de agradecer aqui ao Deputado Reinaldo Alguz por este valor de 140 

mil reais da emenda parlamentar que vem para aquisição de equipamentos para 

a saúde do nosso município. Desde o início da pandemia, nós vínhamos 

dialogando e ele falou que, assim que possível, estaremos mandando uma verba 

para Biritiba, uma emenda. Mas, com as dificuldades que todos já sabem, que é 

costumeira, Graças a Deus, essa semana fomos comtemplados. Passei às mãos 

do senhor Prefeito, inclusive com a tela de pagamento e com a cópia do Diário 

Oficial do dia 13, e eu tenho certeza, como já conversei com a Secretária de 

Saúde, nossa secretaria Vania, que está fazendo um grande trabalho na 

Secretaria da Saúde, os equipamentos que serão comprados com certeza 

ajudarão a melhorar a condição da saúde da nossa família biritibana. Gostaria 

também de, nesse momento, ((inaudível)) dizer aqui que nos últimos 40 dias 

tenho andado, principalmente no período noturno, em todos os bairros da cidade, 

fazendo levantamento de todas as lâmpadas queimadas ((inaudível)) passei 

para as mãos dos senhor Prefeito planilhas com todos os ofícios, todos os 

requerimentos que eu tenho feito nos últimos 40 dias... rua por rua de cada bairro 

foram anotados, em Cruz das Almas, 44 lâmpadas, Jardim dos Eucaliptos, 52, 

((inaudível)) Jardim Pereira, cinco, ((inaudível)) 10 ((inaudível))” Vereador Fábio 

Rogério Barbosa: “((inaudível)) Tendo em vista que é uma situação que quando 

chega nesse período de inverno, outono, inverno aí piora a situação das pessoas 

aí com deficiência respiratória. Agradecer, isso vai ser de grande valia aí para 

quem sofre de doenças respiratórias aí. Agora esperamos que o Executivo 

também dê o aval para a gente poder retornar em uma lei eficiente na nossa 

cidade. Gostaria também de agradecer o vereador Jorge que falou pelas 

palavras, a gente foi essa semana em diversas reuniões aí, vários lugares, para  



 

 

 

 

a gente ver a flexibilidade dos horários aí para os comércios, bem como a gente 

também está dando aquela atenção especial, acho que todos os vereadores aqui 

estão dando ao combate ao covid-19 aí, nossa situação. Queria explanar, senhor 

Presidente, que é uma situação que nós estamos vivendo, uma situação crítica 

hoje sobre o covid. Mas a gente tem que ter o pé no chão, ser justo, fazer as 

coisas corretas, ter o pé no chão. Não é porque o prefeito é meu amigo que eu 

vou ter que passar a mão na cabeça dele. Ficaram questionando, eu fiz um vídeo 

sobre o hospital de campanha, o qual foi denunciado semana passada já no 

Ministério Público, está lá para explicações. Fiz também várias denúncias contra 

a administração devido porque está lá, está muito dinheiro entrando... Professor 

acabou de... parabéns, Professor, pelo empenho de ter conseguido essa nova 

emenda aí, se somando mais aí; já temos um montante gigantesco para ser 

administrado que não consta lá no Portal da Transparência, não consta nada, 

vai chegando e não é atualizado nem o dia, então está a Deus dará, a gente não 

sabe o que está acontecendo com esse dinheiro ou deixa de acontecer. É muito 

cômodo a gente chegar; eu quero mudar o assunto já para o assunto do Projeto 

de Lei dos vereadores; eu gostaria que eles escutassem, mas eles saíram, 

parece que viram o meu nome e já saíram; gostaria de questionar porque é muito 

simples, quem daqui de dentro não está ajudando aí fora as pessoas? Quem 

daqui não está ajudando da melhor forma possível? Eu tenho inúmeras pessoas 

que eu ajudo, inúmeras pessoas, acredito que todos aqui ajudam. Não será o 

nosso dinheiro que vai fazer a diferença, com tanto de dinheiro que já está 

entrando dentro da prefeitura, todo esse dinheiro que já está entrando lá dentro. 

É difícil a gente falar assim, depois de um discurso bonito falar, discurso bonito 

falar ‘dentro da minha mão, eu já vou doar 30% de cesta básica. Você ganha 

quatro mil e 700 e poucos reais, tem um assessor, várias pessoas trabalhando 

pra você na campanha, pessoas subindo e descendo; então você doa 30% do 

seu salário... Peraí, você ganha R$ 4.700! Me explica de onde vem o dinheiro 

também? Explica para mim onde vem o dinheiro! Então fica difícil a gente fazer. 

Vamos ser coerente, vamos ser justo. A equipe do jurídico fez um trabalho 

técnico, nada pessoal com ninguém aqui, um trabalho técnico. Como eu disse 

desde o começo, seria uma coisa inconstitucional, como o Presidente também 

falou. A gente, ninguém aqui é leigo aqui não, aqui, acho que um pouco para 

estar sentado numa cadeira tem que ter um pouco de conhecimento do direito 

aqui para a gente poder... porque nós somos fabricantes de lei, isso aqui é uma 

fabriquinha de fazer lei, e a gente tem que cumprir aqui o que está lá. Como eu 

disse e retorno, se fosse constitucional, já teria meu aval. Agora, eu não vou 

trabalhar contra uma carta de leis que a gente tem, eu não vou trabalhar contra  



 

 

 

 

a Constituição do nosso país, muito menos do Estado, porque a gente tem que 

cumprir leis e fazer cumpri-las. Senhor Presidente, muito obrigado, essas são 

minhas considerações, um bom começo de semana a todos e vamos para a luta, 

obrigado.” Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna 

o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva, faz suas Considerações Finais: 

“Primeiramente eu gostaria de agradecer o Deputado Reinaldo Alguz, por ter se 

empenhado em mandar 140 mil reais para o nosso município, valor esse que 

poderia e pode, se quiser o nosso Executivo, fazer um bom proveito, porque 

realmente está precisando. Eu vejo, apenas pra falar um pouco também do 

Projeto dos nobres pares, é um Projeto inconstitucional, como já foi falado aqui, 

e votado. Ao invés de fazer esse projeto inconstitucional, poderia muito bem 

trabalhar em conjunto para poder dar um bônus para os profissionais da saúde 

que estão na linha de frente do covid-19, profissionais estes que não têm 

nenhuma ajuda, nenhum bônus do Poder Executivo, tá? Mas isso, eu vou cobrar 

do Poder Executivo esse bônus para esses profissionais. Eu gostaria de deixar 

bem claro aqui, embora os nobres pares foram embora, né, que lá têm os seus 

compromissos, que 120 mil reais que esta Casa... quando eu digo esta Casa, foi 

com a anuência de todos os vereadores, então deixo aqui registrado também o 

muito obrigado a todos os vereadores; 120 mil reais que, no mês de maio, já 

devolvemos para o Poder Executivo para fazer o bom uso desse recurso. Só que 

((inaudível)) 120 mil reais... 120 mil reais é uma antecipação, até mesmo porque 

nós ainda estamos em 2020 e, no momento, eu não sei prever quanto mais vai 

ser devolvido para o Poder Executivo. É importante que isso fique claro aqui, 

porque deu entender que ele mesmo falou aqui, que, nas outras gestões, nos 

anos anteriores, foi devolvido muito mais. Eu não vi, no mês de maio, devolver 

nada para o Poder Executivo, então eles que provem isso, tá? Então esse projeto 

de redução de salário poderia ser o quê? Uma ação a favor daqueles 

profissionais que estão na linha de frente, como eu sempre falei, o covid-19 mata, 

então esse pessoal precisa sim ter um melhor reconhecimento do Poder 

Executivo que, infelizmente, está parado. É um bônus que eu tenho certeza que 

iria ajudar muito esse pessoal que está na linha de frente. Terminada a Ordem 

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

encerrada a presente Sessão Ordinária. Uma boa noite a todos e fiquem com 

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

Mirim, 22 de Junho de 2020. 
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