
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2020.  

 

Aos três dias do mês de Julho 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 Extraordinária da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 

presente Sessão Extraordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, 

Lourival Bispo de Matos, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 53 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara.  1. O senhor Presidente solicitou ao Vice-

Presidente, Leonardo Venâncio Molina, que fizesse a leitura do Ofício Especial. 

2. Ofício Especial – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Solicita a convocação 

de Sessão Extraordinária na Câmara Municipal para apreciação do Projeto de 

Lei - Mensagem nº 008/2020. Terminado o Expediente, passou-se à ORDEM DO 

DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 

021/2020 e do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 1. Projeto de Lei 

Complementar nº 21/2020. 1. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. Projeto de 

Lei Complementar nº 021/2020: Dispõe sobre a concessão de reajuste aos 

vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências. Em 

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

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 021/2020. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 2. Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 021/2020, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Pra discussão do 

Projeto, pelo menos antes de se colocar em votação.”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva responde: “Na realidade, nobre Vereador, eu ia colocar em 

votação o Parecer das Comissões e, depois, eu ia colocar em discussão o 

Projeto.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Sim, mas é que as 

comissões, na discussão, entra no mérito também da votação do projeto, por 

isso estou solicitando pela discussão do Projeto, da votação...”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva pergunta: “O senhor quer que eu inverto então? Faça 

a inversão?”. O vereador Fernando José Gonçalves responde: “Não, não é  



 

 

 

inversão, não, apenas para abrir para discussão e, depois, para votação. É que 

Vossa Excelência está indo direto para a votação, entendeu? E eu gostaria de 

fazer alguns... tecer alguns comentários referente a esse Projeto para... para 

discussão e, depois, partiríamos para a votação. É que Vossa Excelência 

colocou direto pra votação, por isso que eu pedi primeiro abrir para discussão.”. 

O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva pergunta: “O senhor quer então que 

eu coloco o Projeto?”. O vereador Fernando José Gonçalves responde: “O 

projeto, não, o Projeto, como um todo, como um todo, para discussão, e, depois, 

iríamos para votação do parecer da comissão e, depois, o projeto em si, mas 

pelo menos para abrir pra discussão.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “Sim... mas para fazer a discussão do projeto em si...”. O vereador 

Fernando José Gonçalves responde: “Sim, também, justamente... é que o 

parecer da comissão... e depois partiremos para a votação.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Tá, então em discussão e votação o Parecer 

das Comissões.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, nobres pares. Esse Projeto que veio a essa Casa partindo 

do Executivo e, automaticamente, o Poder Legislativo, através da mesa diretiva, 

fez também... já emendou o projeto também da mesa diretiva. Com a Lei 

Complementar nº 173/2020, onde o governo federal rechaçou qualquer tipo de 

aumento, subsídio, aumento, subsídio não, perdão, qualquer tipo de aumento ou 

vantagens, 13º, quinquênio, anuênio, foi todos suspensos, todos suspensos. E o 

Poder Executivo, num primeiro momento, entendeu de que inclusive a reposição 

salarial, ela estaria fora também do direito adquirido. Eu até fiz uma intervenção 

com Vossa Excelência, juntamente com o jurídico agora, enquanto o vereador 

Leonardo lia o projeto e o parecer jurídico, porque eu tinha a preocupação aqui 

quanto à questão do reajuste. Como não faço parte das comissões, então eu 

não li o projeto... a análise jurídica; tomei conhecimento aqui; e também do 

parecer das comissões. Bom, o jurídico teve a precaução de justificar de que, 

dentro da sua consideração técnica jurídica, é a reposição salarial, é a perda da 

reposição. Nós travamos uma batalha muito grande com o Poder Executivo 

nesse sentido, que, às vezes, muitas pessoas não sabem; eu também, até por 

situações próprias, acaba não divulgando o trabalho que a gente faz. Mas tive 

reuniões com o pessoal do Biritiba-Prev, tive reunião com a procuradoria jurídica, 

e aqui eu quero ressaltar o trabalho que a doutora Mayra fez, especificamente 

do nosso entendimento, que nós buscamos junto ao Tribunal de Contas um 

parecer do Tribunal de Contas, do diretor-geral do Tribunal de Contas, para que 

pudéssemos estar, nessa data de hoje, ao menos discutindo a reposição das 

perdas salariais dos Funcionários Públicos. Que hoje nós não estamos falando 

e... nós estamos colocando em reajuste, mas como foi justificado pelo  



 

 

 

Departamento Jurídico, nós estamos apenas fazendo a reposição. É claro que... 

hoje mesmo recebi lá ‘Ah, que tal entidade estava... se movimentou’; se 

movimentou no final; a lei 173 foi aprovado no final do mês passado, começo 

desse mês; a gente está desde o começo do mês discutindo isso. Eu já tinha 

colocado isso nas sessões anteriores, já havia colocado isso nas sessões 

anteriores para os vereadores, que nós estávamos brigando justamente pela 

reposição, no mínimo, a reposição, já que proíbe o aumento, quinquênio, 

anuênio, tudo mais, mas, pelo menos, a reposição. Então eu gostaria de 

parabenizar a Vossa Excelência por ter chamado a Extraordinária, como o 

projeto chegou nessa Casa já essa semana e Vossa Excelência já chamou essa 

semana, até porque o nosso funcionalismo público, o dissídio dele é referente a 

maio/junho; nós já estamos em julho; quer dizer, isso vai ter que ser retroativo, 

né? Mas pelo menos o funcionário público, ele não irá perder, pelo menos, pelo 

menos, a recomposição salarial da parte dele. Então, isso foi uma luta que foi 

travada; muitas pessoas acaba agora aparecendo oportunistas, dizendo que 

está brigando pelo funcionalismo público, mas não mexeu sequer um dedo em 

defesa do servidor público. E agora vem em rede social dizendo que está 

representando funcionário público, brigando pela reposição da sua perda 

salarial, e isso é inadmissível! Porque os nomes têm que ser ditos. Quem vai dar 

a reposição, quem vai autorizar a reposição salarial é essa Casa Legislativa, é 

essa Casa Legislativa. Nós fizemos, eu, enquanto Vereador, fiz a intervenção 

junto ao Executivo, porque eu entendia de que era um direito adquirido nosso, 

enquanto funcionário público, no mínimo, a reposição da perda salarial. E, depois 

que estava tudo costurado, aí vem outras pessoas dizendo: ‘Não, agora nós 

estamos... nós conseguimos esse avanço.’ Então acho que as pessoas têm que 

deixar de ser oportunistas, oportunistas, entendeu? Trabalhar primeiro, para, 

depois, dizer: ‘Olha, nós conseguimos juntos’. E nós vamos ter uma batalha 

muito grande, senhor Presidente, em cima desse gancho mesmo - que eu não 

quero fugir dessa questão - porque já está sendo discutida a questão do FPA, 

que eu já conversei com a maioria dos vereadores, já falei isso em plenário, que, 

devido a Lei Federal, vai aumentar aí o subsídio em três por cento. Vai vir para 

essa Casa também, nós temos a responsabilidade de analisar esse projeto que 

virá do Executivo, do aumento do FPA de 11 para 13 por cento. Se nós, se for 

caso for aprovado, caso for aprovado esse aumento de três por cento, quer dizer, 

o funcionalismo público, além dele perder os três por cento que vai ter que passar 

para o FPA, ainda ia ter menos 2,38, né? Então, que fique bastante claro. Só pra 

concluir, Sr. Presidente...”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva interpela: 

“Me desculpa. A gente poderia estar discutindo a FPA numa outra oportunidade, 

só pra não fugir da matéria que está.”. O vereador Fernando José Gonçalves  



 

 

 

prossegue: “Só pra concluir. Eu só estou falando isso do FPA, senhor Presidente, 

porque é o seguinte: o vínculo que está tendo da reposição, ele não paga, ele 

não compensa o que virá se for aprovado por essa Casa os três por cento do 

FPA. Então, quer dizer, no mínimo, a reposição, nós temos que garantir ao nosso 

funcionalismo público. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva se manifesta: “Primeiramente, eu gostaria até de agradecer o jurídico 

dessa Casa por se atentar, porque eu acredito que todos os vereadores 

receberam em seus respectivos e-mails essa mensagem onde realmente se diz 

como reajuste, e o nosso jurídico aqui teve esse cuidado de fazer um parecer 

bastante técnico. Então eu gostaria apenas de aproveitar aqui e parabenizar o 

jurídico desta Casa.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Queria parabenizar o vereador Fernando, porque eu acompanhei o Fernando 

trabalhando nesse projeto junto à prefeitura também, e também a gente fica 

muito chateado sabendo dos oportunismos aí que só fulano que fica trabalhando 

por isso; só trabalha, não, acho que todos aqui trabalharam isso, porque isso 

aqui é um negócio; e o cara que fala só por ele, em falar que ‘estou fazendo pela 

Saúde, pela Educação, pelo Funcionário’ é muito... ele seria muito egoísta, 

porque eu acredito que todos dessa casa aqui nunca que ia deixar para trás o 

funcionário público. Porque a gente tem que cuidar primeiro de quem está 

trabalhando dentro da casa, para poder fazer lá fora o melhor. Porque se a gente 

tratar melhor o funcionário que está aqui dentro, assim você tem até direito de 

poder cobrá-lo depois pela forma. Parabéns, vereador Fernando, e vamos à 

votação, né, Presidente?”. Em única votação o Parecer das Comissões: Fábio 

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

[Ausente], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 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 Complementar nº 021/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Ausente], Juniel da Costa 

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

Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 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 

Projeto de Lei Complementar nº 022/2020. 3. AUTORIA DA MESA DIRETORA. 

Projeto de Lei Complementar nº 022/2020: Dispõe sobre a concessão de 

reajuste aos vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo e dá outras  



 

 

 

providências. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva Intervém: “Apenas pra 

mim fazer uma correção; esse projeto de lei também é uma reposição, tá? É que 

eu acabei lendo aqui ‘reajuste’, mas, no caso, seria uma reposição.”. Em 

seguida, solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 022/2020. 4. Parecer conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 022/2020, 

que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das 

Comissões: O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Bom, 

eu já fiz a minha intervenção no Projeto do Executivo; mas eu gostaria de fazer 

uma pequena intervenção nesse projeto da Mesa Diretiva da Casa, de que, no 

momento em que estamos, a Mesa Diretiva foi muito feliz, porque a Mesa 

Diretiva, ela poderia ter incluído os subsídios, a reposição das perdas salariais 

dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores. E, sabiamente, 

sabiamente, a Mesa Diretiva não incluiu o subsídio dos vereadores, Prefeito e 

vice. Então eu gostaria de parabenizar a Mesa Diretiva por não ter feito a 

inclusão dos subsídios dos vereadores, Prefeito e vice dentro desse Projeto de 

Lei, reconhecendo apenas a reposição do funcionalismo dessa Casa Legislativa, 

então, meus parabéns! Muito obrigado.”. Em única votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], 

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

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

[Sim], 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 Complementar nº 022/2020: Fábio 

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

[Ausente], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 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 solicita que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser votada, peço com 

licença para me retirar.”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Não havendo mais nenhum trabalho a ser discutido, gostaria de 

dispensa também da minha pessoa, que eu vou estar no meu gabinete a 

trabalho.”. O senhor Presidente autoriza a retirada dos vereadores do plenário. 

O primeiro vereador inscrito é o vereador Fernando José Gonçalves, que, com  



 

 

 

a palavra, diz: “Senhor Presidente, nobres pares, eu não poderia deixar de 

agradecer algumas pessoas envolvidas nesse projeto que foi.... esses dois 

projetos que foram aprovados hoje, mais especificamente do Executivo porque 

o Legislativo acompanha também, quando é o... tem a reposição do Executivo, 

o Legislativo acompanha; mas, enfim, dos dois projetos, que culminou um 

puxando o outro. Mas eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas 

envolvidas nesse processo todo. O senhor Sérgio Siqueira Rossi, que é o 

Secretário Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi 

muito feliz na sua colocação e na sua explanação e na sua posição quanto ao 

parecer da reposição das perdas salariais do funcionalismo. Também não 

poderia deixar de agradecer a Procuradoria do Executivo, na pessoa da Dra. 

Mayra e Dr. Márcio, da qual tivemos longas e longas discussões sobre esse 

projeto. Também não poderia deixar de agradecer a Superintendência do 

Biritiba-Prev, a Clara; da mesma forma, a Carol; da mesma forma, a Presidente 

do Conselho, a Silvana, que participou de uma das reuniões com a gente, 

discutindo também sobre essa questão da reposição até que chegasse a essa 

conclusão. Gostaria de agradecer também e parabenizar também ao jurídico 

dessa Casa, mais especificamente, pelo parecer que foi dado referente a não 

reajuste, mas a reposição, que era a grande preocupação minha, porque a Lei 

173, ela fala em reajuste proibido, mas ficou bastante claro, no parecer jurídico, 

a reposição. Então, que isso fique bastante claro. Então essas pessoas, em 

especial, aos nobres colegas que aprovaram esses dois projetos; e, infelizmente, 

senhor Presidente, nobres colegas, não é o ideal, porque nós sabemos que o 

ideal... estaríamos muito mais felizes aqui se pudéssemos dar 10, 20, 30, 40 por 

cento, mas o Poder Executivo, ele poderia simplesmente entender a lei falar ‘não 

vou encaminhar’, entender de uma outra forma. Mas nós, insistentemente, com 

todas as pessoas envolvidas, conseguimos ainda demonstrar ao Executivo de 

que era possível, era possível, e, junto com a Secretaria de Finanças, a 

reposição dos subsídios. Da mesma forma, Vossa Excelência, na Presidência 

dessa Mesa Diretiva, o realinhamento... a reposição dos Funcionários Públicos 

dessa Casa. Então, sabemos que não é o ideal, sabemos que o ideal seria 

porque... hoje infelizmente o índice que foi aplicado, devido a nossa Lei 

Orgânica, a nossa LDO, perdão, é o IPC FIPE, e o IPC FIPE... ainda bem que 

está sendo o IPC FIPE ainda, porque está dando 2,38. Tem índice que está 

dando abaixo de zero, abaixo de zero. Então, o ideal para o funcionalismo seria 

que nós tivéssemos um aumento maior, até para valorizarmos ainda mais o 

nosso funcionalismo público. Mas, infelizmente, a lei 173, ela barrou qualquer 

tipo de reajuste real para o funcionalismo público até o final de 2021. Então, 

infelizmente, foi uma luta árdua, travada, pelo menos, para reposição.  



 

 

 

Iniciaremos uma nova tratativa agora, porque pelo menos... eu entendo como 

direito adquirido o quinquênio, anuênio, e algumas coisas que estão na clausula, 

que são cláusulas pétreas da Constituição, do funcionalismo, e nós vamos 

começar a iniciar, travar uma batalha, não sei de que forma, mas nós vamos 

tentar buscar com que o nosso funcionalismo, o nosso funcionalismo tenha 

direito, tenha direito, aos seus anuênios, aos seus quinquênios, aos seus 

duodécimos, a sua sexta parte, enfim, isso é uma outra parcela. Nós começamos 

o primeiro momento com a reposição e nós vamos continuar brigando e tentando 

buscar argumentos jurídicos, técnicos, para que o Poder Executivo possa 

cumprir o que está garantido no Estatuto do Funcionalismo Público Municipal. 

Nós temos a garantia em Lei Orgânica aprovada por essa Casa de Leis pelo 

Estatuto do Funcionário Público a essas garantias. E a lei é uma Lei 

Complementar Federal que barrou qualquer tipo de direito adquirido - só para 

concluir, senhor Presidente - para qualquer tipo de direito adquirido. Então, eu, 

particularmente, como Vereador, até o último dia do meu mandato, eu vou estar 

brigando para que os funcionários públicos tenham garantidos seus direitos que 

foram aprovados por essa Casa lá atrás, no Estatuto do Funcionalismo Público. 

Muito obrigado, senhor Presidente. Parabéns a todos os envolvidos!”. O próximo 

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

“Senhor Presidente, nobres pares, a população que nos acompanha, uma boa 

tarde a todos! Eu só gostaria de cumprimentar o vereador, o nobre vereador 

Fernando pelas suas palavras e pelo seu trabalho também junto ao jurídico, junto 

ao Biritiba-Prev, porque sabemos que... como a legislação, ela proibia o aumento 

salarial, teve sim que fazer um grande trabalho para conseguir a reposição, e 

esse trabalho se dá ao jurídico da prefeitura, ao trabalho do nobre Vereador, 

junto com os servidores que elaboraram este Projeto. Então fica aqui meu 

agradecimento, os parabéns a todo o grupo envolvido e a todos os funcionários 

do Biritiba-Prev, os funcionários em especial, os promotores do município aí que 

trabalharam em cima desse Projeto. Então fica aí o meu agradecimento a esse 

trabalho incansável aí. Obrigado, senhor Presidente.”. Não havendo mais 

vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva faz suas Considerações Finais: “Primeiramente, boa tarde a 

todos, àqueles que estão nos acompanhando, funcionários e assessores que 

estão aqui presentes. Gostaria, nesse momento, de estender meus 

cumprimentos a todos os funcionários públicos, eu sei que 2,38 por cento... eu 

sei que é pouco, mas é melhor pouco do que nada, né? Como foi bem dito 

também, quero aqui agradecer a essa Mesa Diretiva aqui, o Primeiro Secretário, 

Seu Lourival Bispo de Matos, Segundo Secretário, Fábio Mohamed, mais 

conhecido, e o Vice-Presidente Leonardo Venâncio Molina. Até mesmo  



 

 

 

sabendo... e também agradecer, estender a todos os nobres pares pelo 

entendimento, sabendo que nós temos o direito também de 2,38 por cento, mas, 

mais uma vez, nós estamos abrindo mão disso, tá? E fica aqui meus 

agradecimentos justamente pelo entendimento de cada vereador aqui, todos os 

vereadores, tá? Então era só isso mesmo que eu tinha para falar; os funcionários 

públicos, é claro, em primeiro lugar, eles merecem, sei que ainda eles mereciam 

muito mais, mas é o que foi concedido agora conforme o nosso jurídico e 

conforme também a fala do nobre vereador Fernando. Então nós temos que 

legislar com responsabilidade, tá? Terminando a Ordem do Dia e não havendo 

mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente 

Sessão Extraordinária. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus”. Esta 

Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 03 de julho 

de 2020. 
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