
 

 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020.  

 
Aos dez dias do mês de Agosto 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, 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. 57 
do Livro nº. 15, 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 03 de 
Agosto de 2020. O Nobre Vereador Jorge Mishima requereu a dispensa da 
leitura das Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre 
Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura 
dos Ofícios nºs 93, 96 e 97. 2. Ofício nº 093/2020 – SMA – Prefeitura Municipal 
de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: Portarias n° 207 aos 218 
e 220/2020 Decreto n° 3.486 e 3.487/2020 Contrato n° 23/2020 Lei 
Complementar n° 207 e 208/2020 Lei n° 1.885/2020. 3. Ofício nº 096/2020 – 
SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 
Administrativos: Portarias 221 aos 230/2020. 4. Ofício nº 097/2020 – SMA – 
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 
Portarias 231 ao 241/2020 Decretos n° 3.488, 3.489, 3.490/2020. Terminado o 
Expediente, passou-se às Indicações. 1. Indicação nº 078/2020, de autoria do 
Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter 
Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa 
ser colocado um redutor de velocidade (tipo lombada) na Rua Lauro Albano dos 
Santos próximo ao n° 95 localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação 
nº 079/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita 
ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que determine a Secretaria Competente 
a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada José 
Maria Batalha (Antiga Estrada do Sargento), Bairro Rio Acima, nesta cidade, em 
toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 072 e 107 e 
248/2019 e 010/2020. 3. Indicação nº 080/2020, de autoria do Nobre Walter 
Machado de Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 
mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que, seja feito um serviço de 
colocação de braço de iluminação e troca de lâmpadas na Estrada Minami 
próximo ao josé tobata.  Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 
Deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA.  1.  Projeto  



 

 

 
 
 
de Lei n° 027/2020 – Dispõe sobre a denominação de Via Pública, Município de 
Biritiba Mirim, e da outras providencias. Consoante o que dispõe o inciso X do 
artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim. Terminados os Projetos 
em Deliberações, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a 
leitura dos Requerimentos nº 134 ao 135/2020. AUTORIA DA NOBRE 
VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 1. Em única 
discussão e votação o Requerimento nº 134/2020: Requer ao Senhor Prefeito 
Walter Hideki Tajiri, que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, tome 
providências e efetue uma consulta pública, sobre um possível retorno das aulas 
presenciais, assim podendo saber do posicionamento de pais, professores, 
funcionários e demais munícipes. O vereador Fernando José Gonçalves 
solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika pelo 
requerimento apresentado, é de suma importância essa consulta pública. É claro 
que, pelas redes sociais, a Prefeitura já vem fazendo através da sua página do 
Facebook uma consulta, eu não sei se essa consulta é oficial ou não, mas tem 
feito essa consulta. Inclusive, eu manifestei nessa consulta, tanto eu quanto 
minha esposa, porque nós estamos numa incógnita, nós sabemos como é que 
está o índice de... o avanço da covid na nossa cidade, mas a nossa grande 
preocupação também é com a rede municipal de ensino. Eu, creio eu, que esse 
ano não... como o próprio Governo do Estado, pelo mapa que vem se 
apresentando, apesar da redução dos índices a nível de Estado, mas o aumento 
a nível Municipal, eu acho muito difícil nós termos aulas presenciais esse ano. 
Seria de bom tom que a Prefeitura analisasse isso com bastante carinho. Eu, 
particularmente, como pai e como cidadão, não como Vereador, mas como pai, 
como cidadão, me recuso a levar minha filha para a escola esse ano, até por 
uma precaução, que eu acredito que o ano letivo, de um modo geral, não só 
desde da creche até o ensino médio, professor Sérgio que é o profissional da 
área no ensino médio pode dizer melhor do que nós, já está prejudicado, já está 
prejudicado. Eu tenho acompanhado a CNM, a Confederação Nacional dos 
Municípios, junto com o Ministério da Educação, junto com alguns estados e está 
se tendo um trabalho muito forte nesse sentido, para que as aulas não retornem 
ainda esse ano, retornem a partir do ano que vem. Inclusive, o Governo Federal 
já reavaliou através do MEC a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Já houve 
uma reavaliação mesmo de compensação, porque mesmo que se fosse para 
compensar, como acontece todos os anos greve, tudo mais, compensaria no 
mês seguinte, no ano seguinte, em janeiro e tal, para atingir os 200 dias letivos. 
Mas, como nós estamos numa excepcionalidade, o MEC já reconheceu de que 
não será obrigatório o uso dos 200 dias letivos esse ano, então eu acho que 
seria de bom senso; é claro que a Prefeitura depende também da questão do 
Estado para manifestar o posicionamento do Estado, mas seria de bom senso 
que as aulas esse ano continuassem online, como elas estão indo, porque, 
infelizmente, esse ano é um ano, não digo perdido, porque graças ao corpo 
docente que nós temos, os professores têm se esforçado e muito dentro do 
nosso município. Eu tenho acompanhado isso com as minhas filhas, no sentido 
de dar ainda o mínimo de condições de educação para os nossos filhos. Com 
todas as dificuldades de internet, com todas as dificuldades de acessibilidade e 
tudo mais, mas... e poucos recursos que esses profissionais têm disponível, mas  



 

 

 
 
 
eles têm se esforçado muito. Mas, infelizmente, acredito que esse ano vai ser 
muito difícil o retorno às aulas. Então parabéns à vereadora Zuleika pela 
apresentação do requerimento. Muito obrigado.”. A vereadora Zuleika 
Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Agradeço as falas do 
professor Fernando e compactuo com ele também. Meus filhos não voltam esse 
ano para escola. Então, mais uma vez, como aconteceu semana passada, mais 
uma feliz coincidência, um requerimento meu, eu entro e acontece que a 
Prefeitura já começa a executar. Fico muito feliz, então sinal que estamos em 
sintonia. A Consulta Pública, ela é muito importante, a gente precisa escutar as 
partes: pais, funcionários, professores e os demais da sociedade, porque uma 
tomada decisão, quando se escuta as outras partes, quando se tem mais 
opinião, ela pode ser mais assertiva na hora da tomada de decisão. E apesar de 
já estar correndo nas redes sociais, como o Fernando já disse, a consulta, eu 
peço a ajuda, o apoio dos nobres pares, para que a gente aprove esse 
requerimento, assim ele vai poder responder para a gente que já está efetuando 
a consulta e mandar a devolutiva para a gente, a posição da opinião de todos. 
Muito obrigada, viu, Presidente?”. O vereador Fernando José Gonçalves 
solicita pela ordem: “Apenas para complementar o que a vereadora Zuleika 
colocou. Seria de suma importância, porque me parece, eu não me recordo a 
data, mas me parece que era de seis a 17 essa consulta que está sendo online.  
Até de forma verbal, mas implementando o requerimento da nobre vereadora, 
assim que a Secretaria de Educação tivesse esses dados já disponibilizados, já 
filtrados, que encaminhasse para esta Casa para que possamos tomar ciência 
do resultado dessa consulta online que o Executivo, através da Secretaria de 
Educação, está fazendo. Muito obrigado.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 2. Em única discussão e votação o 
Requerimento nº 135/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 
o mesmo interceda junto ao Setor Responsável para que sejam disponibilizados 
em caráter de urgência, testes do COVID – 19 em massa, principalmente nos 
bairros com maior número de contaminações em Biritiba Mirim. O vereador 
Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, nobres 
pares, esse requerimento do nobre vereador Fábio Mohamed, ele vem de 
encontro a um pleito da qual nós fizemos junto ao comitê de crise na última 
reunião e isso já tem uns 15 dias. Até informei, conversei com o vereador Fábio 
sobre isso, passei também no grupo que nós temos da Casa juntamente com a 
Secretaria de Saúde, que era um pleito não deste o vereador, mas da Câmara 
Municipal dentro do comitê de crise. E hoje o vereador Fábio vem oficializar isso 
através de um requerimento, pleito que é de suma importância isso. O porquê é 
de suma importância? Porque trata-se de um requerimento. Porque quando nós 
sugerimos no comitê de crise a princípio não havia recurso, aí na discussão 
dentro do comitê de crise conseguimos do Departamento de Finanças o 
pronunciamento oficial de que havia recursos para isso, não em grande 
quantidade, mas que tivéssemos, pelo menos, o mínimo de lá, 1000 testes ou 
2000 testes de acordo com o orçamento disponível, e a Secretaria de Finanças 
deu parecer favorável nessa reunião do comitê de crise. Eu não sei qual o motivo 
que a Secretaria de Saúde ainda reluta em fazer esse teste em massa. Eu não 
consegui, com todo respeito que eu tenho à secretária Vânia, e a amizade,  



 

 

 
 
 
consideração e reconhecimento pelo trabalho dela junto à Secretaria, à frente da 
Secretaria, mas eu não entendo o porquê o Executivo e, especificamente a 
Secretaria de Saúde, não está propensa a realizar esse teste em massa. Estão 
preocupados com o quê? Com o aumento do número de casos? Mais do que já 
está? Estão preocupados com o quê? Que vai comparecer, vai parecer que os 
casos que nós temos hoje estão subnotificados? Então eu acho, sim, necessário, 
porque muitos municípios têm feito teste em massa. Quem acompanha o dia a 
dia do noticiário, o dia a dia dessa questão, muitos municípios estão fazendo o 
teste em massa! E eu tenho certeza, é claro que, de uma semana, 10 dias para 
cá, a Prefeitura e aí tem que reconhecer e dar mérito que intensificou o trabalho, 
tardio, diga-se de passagem, mas intensificou o trabalho com vigilância, com 
sanitização, com informação e tudo mais, mas o teste, o teste em massa ainda 
não foi praticado. Eu não sei se existe alguma solicitação para aquisição dos 
testes, que eu não tive essa informação dentro do Executivo, mas também não 
tivemos mais reunião do comitê de crise, fazem 15 dias que nós  tivemos, 15, 20 
dias, depois da reunião do comitê de crise demorou uma semana para o Prefeito 
baixar o decreto, demorou uma semana para baixar decreto; porém, como todas 
as Vossas Excelências estão no grupo, ouviram da própria Secretária de Saúde 
de que o teste seria apenas para os funcionários da área da saúde. E o que nós 
pleiteamos, em da nome da Câmara Municipal, eu como representante dentro 
do comitê de crise, é um teste em massa. Que façamos aí pelo menos 1.000, 
2.000 em massa, muitos municípios estão fazendo, por que não em Biritiba? 
Então, vereador Fábio, parabéns pelo requerimento, agora está documentado, 
não está apenas registrado na reunião do comitê de crise, um pleito dessa Casa 
sendo aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Meus parabéns! Muito 
obrigado, senhor Presidente.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 
ordem: “Obrigado pelas palavras, vereador Fernando. Já vou falar a todos, a 
gente pode ser até chato, mas a gente teve que fazer... infelizmente a nossa 
Prefeitura está trabalhando à base de empurrão, você tem que fazer as coisas 
para poder acontecer. Isso aqui já devia ter partido já do Executivo faz tempo! 
Como o senhor mesmo disse, o comitê de crise tem 15 dias sem uma reunião, 
parece que o covid-19 está sendo tratado pelo Executivo da nossa cidade como 
uma brincadeira, porque vários municípios fazem exames, vários municípios 
tomam as decisões e aqui em Biritiba parece que espera uma decisão não sei 
de quem, ‘Ô pera aí, vão ver se dá certo ou não’. O trabalho tem que ser 
constante, e outra, vamos sim, eu acredito que seja assim que não é feito, porque 
vai aumentar sim os números de casos, vai aumentar e muito, tem muito casos 
subnotificados aí que a gente não tem. A gente conhece muita gente que está 
falecendo aí e nem sabia que estava e fica nessa forma. Então, sem contar 
alguns casos extrapolados que estão acontecendo que chegam ao 
conhecimento da gente. Eu agradeço pela palavra e deixo a todos aí o aval para 
poder assinar comigo esse requerimento.”. O vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo solicita pela ordem: “Só gostaria também de parabenizar o nobre 
vereador e pedir, como ele já se dispôs, para assinar junto o referido 
requerimento.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: 
“Vivemos numa democracia e eu vou opinar contrário a esse requerimento e vou 
explicar o porquê: quando a gente fala de teste em massa, vamos imaginar que  



 

 

 
 
 
tenhamos aí cinco, 10 mil testes feitos do município de Biritiba Mirim. Qual seria 
o custo desses testes? Teríamos um custo elevadíssimo, enquanto o caminho é 
trabalhar na prevenção, na orientação, nos bloqueios sanitários, fazer com que 
as pessoas que não precisam, ainda assim, continuem não saindo de casa, não 
se envolvendo de aglomerações. Quando chegou ao meu conhecimento, o uso 
do medicamento ivermectina, que não é comprovado cientificamente que faz o 
efeito, mas que em muitas cidades já foram adotadas como medida, eu levei os 
documentos para a Secretaria de Saúde, expus a minha orientação ali, foi 
apresentado para os médicos. Os médicos no primeiro momento, ‘Ó, não tem 
base científica, neste momento, a gente não vai adotar’, só que aumentou muito 
o contágio na cidade e, agora, há uma semana, 10 dias, foi adotado o uso dessa 
medicação. Então há um investimento em medicação na prevenção, não tem 
cientificamente comprovada a solução, só que o investimento de medicação e 
tratamento e orientação para que as pessoas não se infectem, não saiam aí 
achando que o covid-19 já passou, porque não passou, continua. Agora vamos 
dizer que seja aprovado, que façamos mil testes no valor de 140 reais por teste, 
vai jogar isso para 140 mil reais. Daqui cinco dias esse teste que negativou, 
possivelmente a pessoa está com vírus e negativou, daqui cinco dias ela refaz o 
teste e dá positivo ou então no dia seguinte ao teste ela tem o contato com 
alguém infectado, ela está infectada, mas ela vai dizer: ‘Eu estou com meu 
exame que negativou’ e ela sai por aí infectando todo mundo. Então a gente não 
pode simplesmente balizar que a pessoa fez o teste e está negativado já está 
solucionado o problema, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, eu 
também penso que a secretaria tem que trabalhar em várias áreas, no sentido 
de prevenir, mas simplesmente sair fazendo teste em massa para daqui uma 
semana esse teste não tem validade mais, a gente está trabalhando com a 
mentira. Quando você fizer a validação, deu negativo e a pessoa já está com o 
vírus, porque isso tem acontecido muito, a pessoa dá negativo, na semana 
seguinte ela positivou, por quê? Porque ela já estava com vírus e não estava 
manifestado, não era o período ainda; e outra, como eu já disse, pode acontecer 
da pessoa fazer o teste, deu negativo, no dia seguinte ela tenha contato com 
alguém e seja infectada, ela vai fazer um novo teste? Então as pessoas que têm 
sintomas, as pessoas que tem contato com alguém infectado, é o isolamento, 
mas tem que partir da pessoa e a partir do isolamento, a partir da informação, aí 
sim a Secretaria de Saúde tem que ir até a pessoa, colher o exame e não negar 
o exame a ninguém! Não negar o exame daquele que tem contato com algum 
infectado. Agora fazer o exame por fazer, nesse momento não seria o caminho 
ideal.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas 
para continuar em discussão, como o próprio vereador Sérgio disse, vivemos 
numa democracia e respeito a opinião de Vossa Excelência. Porém, vale de se 
dizer algumas coisas: vou de encontro com o que Vossa Excelência colocou 
quando as pessoas têm que se prevenir, têm que ficar em casa e toda aquela 
situação que nós já sabemos. Mas, especificamente sobre o teste em massa, 
vereador Sérgio, primeiro que no início da pandemia o teste realmente estava 
um preço absurdo, ele estava em torno de 140 a 180 reais. Hoje isso aí está 
menos da metade disso, está girando em torno de 50 reais, 35, 40, 50 reais um 
teste rápido. Mas quando Vossa Excelência fala que é em vão, porque às vezes  



 

 

 
 
 
a pessoa não está com os sintomas ainda, e os assintomáticos? Aí eu volto a 
pergunta para Vossa Excelência, e os assintomáticos? Por exemplo, eu sou 
assintomático, um exemplo, eu estou durante os 15 dias, eu sou assintomático, 
estou com vírus, passei, mas eu sou assintomático e continuo passando. Então 
o teste em massa não é para constatar quem está com sintoma naquele exato 
momento, porque os assintomáticos também serão analisados e aí muitos que 
são assintomáticos e continuam fazendo a transmissão mesmo sem 
conhecimento não foram testados. Quando se fala em prevenção em massa, em 
teste massa, não é para detectar aqueles que já estão com os sintomas entre o 
7º e o 10º dia, que é o pico, é para justamente pegar também os que são 
assintomáticos e continuam aí transmitindo por falta de conhecimento. Então 
quando nós falamos em teste em massa, vereador Sérgio, é justamente isso, 
não é simplesmente... porque quem já está com sintoma já, automaticamente vai 
procurar uma Unidade de Saúde, vai procurar o Pronto Atendimento, procurar 
uma UBS, vai procurar lá o Centro de Atendimento ao Covid; esse sim já vai 
fazer o teste lá, já vai para sorologia, já vai para o swab e tudo mais. Mas o teste 
em massa é justamente também para que a gente possa detectar quem está 
assintomático, mas está contaminado. Então essa é a importância do teste em 
massa, não simplesmente constatarmos as pessoas que estão com o vírus. Eu 
entendo quando a Vossa Excelência fala da questão da prioridade, ‘olha, entre 
o medicamento e o teste em massa, vamos no medicamento’, também concordo 
com Vossa Excelência, mas nesse caso específico nós temos recursos também 
para teste em massa. Se nós não tivéssemos, eu jamais faria esse tipo de 
intervenção, é que nós tivemos a garantia da Secretaria de Saúde na reunião do 
comitê de crise de que temos recursos para fazer... não, não digo 100% da 
população, mas uma parte da população. Então, não é, volto a afirmar, não é 
simplesmente as pessoas que estão naquele exato momento com o sintoma, já 
demonstrando o sintoma, mas também para constatar os que são 
assintomáticos, mas que estão contaminados e estão passando sem saber, sem 
ter conhecimento de causa ou, às vezes, até por questão de prevenção, não faz 
a prevenção direito e está aí. Hoje um absurdo, vi a fila da Caixa Econômica hoje 
tinha 200 pessoas, a cidade está parecendo um feriado prolongado, eu até me 
surpreendi nesse final de semana, tudo bem que tem a questão do Dia dos Pais, 
o comércio e tudo mais, mas hoje, plena segunda-feira, a cidade, ela está lotada 
no período da manhã. Eu falei ‘o que está acontecendo na cidade? Dia dos Pais 
foi ontem, comércio foi sábado, domingo, poxa hoje tá, continua lotado’. Então 
quer dizer, o teste em massa, assim respeitosamente discordando da opinião de 
Vossa Excelência, mas democraticamente eu acho que é o teste em massa, ele 
é prioritário nesse momento. Muito obrigado.”. O Vereador Fábio Rogério 
Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Fernando novamente. 
E, professor, respeito vossa opinião, mas o que que seria 140 mil se nós já 
pagamos 140 mil num hospital que ficou parado muito tempo? Aquilo foi dinheiro 
jogado no ralo! Ficou um hospital parado lá, foi um dinheiro... nisso todo mundo 
ficou... ninguém questionou, agora esses testes são prioridade para a gente hoje. 
Vou citar um episódio que aconteceu segunda-feira passada que foi com um 
nobre desta Casa: ele foi para fazer o exame e ele foi maltratado naquele 
hospital, um nobre desta Casa. Se o nobre que foi lá não quiseram fazer o exame  



 

 

 
 
 
no nobre, quem dirá no povo que está lá embaixo? É complicado! Então a 
Prefeitura tem, sim, o Fernando confirmou lá, verba suficiente para fazer e nós 
temos que fazer isso, a conscientização é muito rígida, tem que ser. Só que não 
adianta, eu sou testemunha, o que eu vi, você simplesmente passar, o pessoal 
está orientando, ‘queridão, põe a máscara’, ‘ah, mas eu só vou ali’, e o queridão 
pega a máscara debaixo da mão e vai ali e ninguém fala nada. Como que a gente 
pode fazer um negócio desse? Aí a gente fala, ‘você é rígido, você tá querendo 
levar tudo no ferro e fogo’, não, porque cabe a conscientização, e outra, 
infelizmente o brasileiro só aprende quando mexe no bolso dele. Infelizmente e 
digo: o brasileiro e todos que estão aqui. Respeito a opinião de Vossa Senhoria 
pelas suas palavras também, eu sou a favor do uso da cloroquina e da 
ivermectina. Sou a favor, tanto que eu já tomei ivermectina, tanto que eu já tomei. 
Rio Grande do Norte inteiro, a polícia militar disponibilizou para todos integrantes 
da Força Pública deles, o qual são assintomáticos e tiveram grandes resultados 
e já entrei com documento a respeito disso para as prescrições médicas na 
nossa cidade. A gente que não vai ter... se a gente tomar ivermectina, qual vai 
ser o problema? Você só não vai ter verme ou piolho. É isso que vai acontecer, 
não custa tentar? Se todos tentam, por que nós não podemos tentar também? O 
não nós já temos, vamos buscar o sim, essa é a ideia. Obrigado, senhor 
Presidente. Obrigado, professor.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita 
pela ordem: “Eu gostaria só de retomar um ponto, um erro não justifica o outro, 
‘Ah porque gastou 140, vamos gastar mais 140’, não é esse o caminho! O 
caminho é acertar a partir daqui. O que foi há duas gestões atrás, há três, há 
quatro, tanto que já foi falado nessa Casa, a gente vai ficar remoendo o passado? 
Mas o que foi semana passada foi semana passada! Agora, o quê que a gente 
pode acertar a partir de hoje? Então ainda assim, o dinheiro público, ele precisa 
ser tratado com muita parcimônia, precisa trabalhar com o sentido. É 
necessário? Vamos fazer. Eu não estou dizendo aqui que não deva fazer o 
exame em grande quantidade. O que não é é porteira aberta lá e falar ‘todo 
mundo que quiser venha fazer o exame’, não é esse caminho. Quando a gente 
falou no sentido dos assintomáticos que o Nobre vereador Fernando citou, esse 
assintomático, ele teve contato com alguém infectado e ele tem que ter 
consciência dos contatos dele. Se ele teve contato com uma pessoa que estava 
infectada, ela está assintomática, só que ela precisa ficar no isolamento. Não é 
novidade para ninguém dessa Casa que a minha irmã foi infectada e foi internada 
no final de abril deste ano e, no momento em que ela foi internada e 
diagnosticada positivo, eu estava possivelmente infectado e assintomático, fiquei 
os 14 dias isolados. Não frequentei essa Casa, não vim aqui para contaminar 
ninguém. E se o nobre Presidente resolvesse ‘não chegou um atestado, eu vou 
descontar o dia dele aqui’, isso poderia acontecer, eu só fiz um pedido dizendo 
que eu estava afastado, eu corri o risco. Só que o que acontece? Um mês depois 
eu fiz o exame de sangue e constatou anticorpos, ou seja, eu estava infectado 
naquele momento dos 14 dias e tomei a decisão de ficar no isolamento. Então 
quem tem o contato com alguém infectado precisa urgentemente ir para o 
isolamento, não é se quiser, é para cuidar da saúde do outro! Então quando a 
gente fala de assintomático, teve contato com alguém? É isolamento, não tem 
conversa! ‘Ah, mas eu só vou ali’, ‘Ah, mas eu vou lá porque eu tenho uma  



 

 

 
 
 
reunião importante’, ‘Ah, mas eu vou lá porque eu tenho que atender o eleitor’. 
Não tem, é isolamento! Se todo mundo tivesse a hombridade de ficar no seu 
lugar e cuidar do isolamento no momento necessário, o contágio na cidade seria 
muito menor do que está sendo atualmente. Então respeito o posicionamento e 
digo que a Secretaria da Saúde deve, sim, aumentar o número de testes, mas 
não é o teste em massa abrindo para toda população no momento em que 
quiser, porque muita gente vai fazer o teste. Por exemplo, eu não preciso fazer 
o teste, eu já tenho anticorpos, eu já fui diagnosticado positivo, aí está aberto lá 
e vou fazer de novo. Eu não tenho a maturidade de saber que alguém está 
precisando daquele exame e eu faço duas, três, quatro, vezes o exame e vou 
tomando o lugar do outro. Isso precisa ser ponderado, então as pessoas que têm 
contato com alguém infectado, a família toda, a vizinhança toda, sim, deve ser 
feito um planilhamento disso e levar o exame a todas essas pessoas, não na 
população que não tem contato com aquele que está infectado.”. A vereadora 
Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Então, Presidente, 
eu concordo com o vereador Sérgio na parte que ele fala também da prevenção, 
do assintomático, ele, assim que ele teve contato com alguém que foi detectado 
positivo, ele tem que ficar em isolamento mesmo, porque a gente sabe de vários 
casos que o povo está usando, né, andando por aí e está contaminando muito 
mais pessoas. No mês de junho, quando ia voltar a flexibilização do comércio, 
eu entrei com requerimento pedindo uma amostragem no maior número 
possível, não em massa, porque a gente não tinha recurso. Eu pedi para que 
fossem testados funcionários do comércio que voltaram a trabalhar, os 
funcionários da Saúde, dos bancos, por quê? Porque eles teriam... um patrão 
com 10 funcionários, ele teria mais segurança se cinco deles, se os 10 fizerem 
o teste, se cinco estiverem contaminados, ele vai ter zelo pelos outros cinco que 
não tiveram, entendeu? E não é dinheiro perdido, não, porque a gente precisa 
mesmo saber se teve ou não teve. A gente tem que fazer, sim, se possível, o 
máximo possível, se não der para fazer tudo, o máximo possível. E vida é vida, 
gente, a gente tem que zelar pela vida e a gente não sabe como vai reagir se 
pegar, certo? Eu posso ser assintomática, mas minha mãe, meu pai, meu irmão, 
meu vizinho, não! Então minha vida é tão importante quanto a dos outros, então 
se a gente puder testar, eu também sou a favor, muito obrigada.”. O vereador 
Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu acho que gostaria de 
primeiramente parabenizar o Nobre Vereador Fábio. Gostaria de, se possível, 
assinar junto com o senhor. E é cabível várias discussões aqui sim, respeito o 
comentário de todos, mas nós estamos falando de vida. Eu acredito que todo o 
dinheiro gasto, se for salvar uma vida que seja, eu acho que já vale a pena. Nós 
temos aí famílias se perdendo, nós temos aí pessoas sofrendo, então qualquer 
dinheiro que seja gasto para salvar que seja uma vida, eu sou favorável. Meus 
parabéns e gostaria de assinar junto com o senhor.”. O vereador Marcelo 
Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu só gostaria, assim, pelo que 
a gente observa, é de dizer que eu acredito que a massificação do exame, ela é 
necessária para a gente saber o real impacto que está a cidade, o raio-x hoje. 
Por quê? Se você detectar que a pessoa que não tem... assintomática ela esteja 
com covid, porque o assintomático não sabe, não se protege, pode propagar, 
então o teste em massa, ô, vereador Fábio, eu concordo com Vossa Excelência,  



 

 

 
 
 
é até para dar um diagnóstico, sabe? Um raio-x. Agora, a pessoa não pode 
esperar só o sintoma, que eu tenho... quem apresentou sintoma para ir procurar 
o tratamento, a chance de recuperação pós é pior. E, como Vossa Excelência 
comentou, se a pessoa tomar o cuidado consciente que ela tem, porque o 
assintomático ele não tem a consciência de se proteger, porque ele, né? Eu fiz 
o exame assim que... postei até na página pessoal, porque mesmo assim muita 
gente fala que eu estou internado, que eu já morri e etc., coisa que a gente.... 
fazer o quê? Está sujeito ao comentário por ser pessoa pública. Tive a 
responsabilidade, eu e minha esposa, de colocar na rede, mas eu sei que eu 
posso estar de novo. Aí, o que acontece? O meu... eu vou expor aqui, não queria, 
eu fui levar o meu filho e a minha nora, que teve até o filho recente prematuro, 
que acabou vindo a falecer na quarta-feira, para fazer o exame. Eles são 
menores, eu acompanhei de bermuda, despido, como cidadão comum e em 
nenhum momento, vocês podem ter certeza, que eu aprendi de lição na vida, a 
gente está despido de qualquer orgulho, isso daí faz com a gente... sabe? Você 
não tem nem força para brigar, momento que a gente está é querer não perder 
mais vida. E aí a minha nora, ela tinha acabado de ter o neto passado mal, ou 
seja, eu não sabia se o neto estava ou ela estava, se... como ela teve contato, 
na minha família tiveram várias pessoas que tiveram contato, mesmo que já fazia 
dias, meu filho me pediu para eu levar ele para fazer por responsabilidade; até 
porque minha nora tinha feito um parto de emergência, ela estava sofrendo 
praticamente um aborto, com seis meses nasceu meu neto. Aí, só para... 
Presidente, vou me estender um pouquinho só para contar, e aí o que acontece? 
Eu fui de bermuda e chinelo, tomando os cuidados com máscara, tudo, pedi para 
que fizessem o exame. O pessoal da enfermaria que está trabalhando lá, a 
enfermaria retaguarda, só posso elogiar, está espetacular, mas eu tive e que 
depois eu fiquei sabendo que é meio que um protocolo, eu tive uma surpresa do 
médico, mesmo com todo esse antecedente que havia na minha família e eu 
pedi para ele, aí ele me chamou, ele falou: ‘Ó pai, eu não vou fazer o exame, 
porque você vai estar tirando o exame, porque ele não tem sintoma, de outra 
pessoa que tem’, eu falei: ‘Doutor’ – doutor novo, não vou citar o nome, não vou 
nominar ele aqui – eu falei: ‘esse critério do senhor é baseado em quê? Há 
dinheiro, a falta de teste, de exame?’, porque expliquei ‘o meu filho teve... não 
toquei...’ aí ele falou assim: ‘Não, isso é agora que eu não vou fazer o teste nem 
nele, nem nela, porque você vai estar tirando de outro e é uma irresponsabilidade 
você está fazendo aqui’, eu falei: ‘Quem é o senhor para julgar e falar quem vai 
viver ou vai morrer?’, porque a experiência não é boa. Quem teve sintoma e 
esperou para se procurar, como eu tive outros familiares, já não estão aqui. Não 
estou fazendo, não estou me vitimizando, só estou aproveitando o gancho para 
discutir que a gente aprende com o erro dos outros e com exemplo. Aí ele falou: 
‘Não!’, aí eu fiquei bravo e falei: ‘Então se o senhor não vai fazer o exame 
baseado no que... porque eu estou com o neto na Santa Casa internado, eu não 
sei se ele teve covid, ou não, entendeu o neto, feto, também bem como o meu 
filho e a minha nora estão indo todo dia lá na Santa Casa para ela para tentar 
tirar o leite, ele para ver o neném e eu quero saber como ele está até por 
responsabilidade, para não passar para outras pessoas’. E eu falei ‘se eu 
esperar... porque aí eu proíbo eles de sair pelo mesmo prazo que eu já fiquei  



 

 

 
 
 
também por um tempo. Então o que acontece?’. Aí eu falei: ‘Então eu vou 
denunciar o senhor, eu vou representar o senhor’, aí ele falou: ‘Fica à vontade’, 
bateu o carimbo e me deu o nome dele, né? Aí ele falou: ‘pô...’, aí eu falei assim: 
‘Ó, eu não sou leigo, posso estar mal despido aqui’, porque a gente está despido 
até de vaidade depois do que aconteceu, mas eu vou tomar providências para 
que não ocorra, porque se eles estiverem assintomáticos, eles vão ficar em casa 
para ter a responsabilidade que o senhor está falando de não propagar para 
outras pessoas, só que a gente não sabe, Sérgio, a gente está perdido. E eu 
creio que a gente está vivendo o maior pico da covid agora, agora está 
explodindo na cidade, eu tenho quase certeza! Então daí a necessidade, aí eu 
gostaria até de... eu fui político no ponto de reclamar à secretária de Saúde, 
procedimento, que eu acredito que estava errado, em nenhum momento falei 
que eu era aqui, sabe, Vereador, falei que era uma pessoa que conhecia alguns 
direitos que eu queria.... por quê? Se isso aconteceu comigo como cidadão, 
acontece com os outros também, entendeu? De chegar lá e teve contato ou 
falou... então o protocolo, eu acredito que teria que ser mudado e não há 
problema com dinheiro, há exame suficiente, há dinheiro na saúde, sim, como 
você... aí ele falou: ‘Olha, presta atenção! Se o seu filho apresentar sintoma 
depois, ele vai vir fazer exame aqui, ele não vai poder fazer’, eu falei: ‘O depois 
é outro problema, vocês podem ter certeza que eu vou me virar, entendeu? Vou 
pagar... eu quero saber o agora, justamente para tentar conter, que a minha 
família pegou num vento, sabe?’. Como eu vou ter que repetir, até por 
responsabilidade, entendeu? Então eu acho um absurdo você... é como que 
você desse ao médico a noção dele escolher quem vai viver, quem vai... e não 
estou dramatizando, não, estou falando a realidade. Vocês vão lembrar aqui, se 
vocês pegarem aqui, primeiro que falou nessa Tribuna aqui do corona foi quando 
saiu na China, que a gente tinha que se precaver que estava vindo para São 
Paulo, eu falei isso daqui e passei na pele e estou passando, mas não quero me 
vitimizar, sabe? Eu acredito que há um plano de Deus para tudo, mas a gente 
tem que procurar preservar se a gente depender dos homens aqui para proteger 
as pessoas de Biritiba. Não houve, isso eu digo a de nível de Presidente, de 
Governador do Estado, eu acredito que, quando houve a consciência do 
coronavírus, teria que ser feito um lockdown de 15 dias aí para tentar... isso... 
mas já foi, agora tem que trabalhar com o que tem, entendeu? Então eu acredito, 
sinceramente, em passar esse recado, essa mensagem, massificar o teste para 
a gente saber, que a gente vai chegar até a noção da curva, para ver se achatou, 
sabe? Porque a gente não tem noção. O depois, é o que você falou; e outra, é 
hora de gastar esse dinheiro com exames, gasta-se, não tem problema! O 
dinheiro está aí para isso, veio recurso federal também para isso, entendeu? E 
eu tenho certeza! Agora, a pessoa particular que me atendeu, foi uma pessoa... 
uma falha do médico da orientação, eu acredito, porque eu perguntei se era do 
protocolo, falaram: ‘Olha, eles estão dando preferência a quem tem sintoma’, 
mas se você chegar lá e falar que teve contato, perdeu familiar, ele teve a 
pachorra de falar ‘não foi só você que perdeu um familiar, você não é o único’. 
Foi aonde eu mesmo não quis brigar, só quis comunicar a Secretária, porque eu 
não quero politizar isso, quero prevenir, não quero me... o vereador escutou na 
praça eu falando, ligando para o Prefeito e perguntando e tomou as dores e  



 

 

 
 
 
estava... até porque eu estou passado, eu estou querendo tocar o barco. 
Infelizmente ocorreu o que ocorreu, mas eu não quero que outras pessoas 
passem pelo que eu passei, entendeu? E pedir e falar que a gente, né? Não, 
estou com o irmão internado na UTI, perdi meu netinho na quarta-feira, estou 
com familiares, mas eu, assim que possível eu vou fazer outro exame, posto na 
rede social, porque eu tenho responsabilidade, porque é melhor do que as 
pessoas ficarem falando, julgando, mas eu não estou nem preocupado com rede 
social, estou preocupado... e eu justamente saber se eu estou ou não, para não 
passar para mais ninguém. E se eu esperar com comorbidade, como eu tenho, 
que eu tenho até me ausentado aqui das sessões que eu estava com problema 
de saúde grave, se eu me ausentar de fazer isso, eu vou estar sendo 
irresponsável. E como eu gostaria de apelar, aqueles que têm familiares com 
algum tipo de comorbidade, se pegarem o covid, infelizmente a chance de 
acontecer o óbito, ela é muito grande. Para ter uma ideia do que a gente está 
sabendo do que foi estudado, de cada três intubados, apenas um sobrevive. 
Então é terrível! É terrível! Eu acredito que eu estou no piloto automático, porque 
eu preciso dar suporte para alguns familiares, provendo, com provisões, preciso 
cuidar da minha família. Mas eu estou aqui agora só fazendo esse relato em 
cima desse requerimento, até porque eu não queria falar na Tribuna e não quero 
me vitimizar, é a pior situação do mundo a pessoa passar por isso! Você perde 
qualquer tipo de orgulho, você perde qualquer tipo de vaidade, a pele sua fica 
fina a ponto de ser... mas eu tenho que ter força e responsabilidade de passar 
essa mensagem e implorar e suplicar para que gaste-se todo recurso necessário, 
não só para os bairros também que estão, mas também para a cidade toda, para 
a gente ter uma noção exata para como lidar, entendeu? Se faltar, a gente apela, 
pede, entendeu? Porque senão vai ter muito mais sintoma dos assintomáticos 
que passaram, é uma cascata e a gente não sabe com o que a gente está 
lidando. Infelizmente a gente está indo em suposições, ainda as pesquisas, né? 
E rezar o mais rápido possível para que uma vacina seja disponível. Apenas isso, 
me perdoem, eu não quero vitimizar, me estendi, mas é o que eu queria passar 
aqui para ilustrar o que passa o cidadão comum, em nenhum momento falei que 
era Vereador, nenhum momento o que foi sentido lá na quadra. Muito obrigado, 
me desculpe e parabéns, Fábio!”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita 
pela ordem: Até aproveitando a fala do nobre vereador Marcelo, eu penso que 
esse protocolo precisa ser mudado com urgência, né? Quando você, no 
momento que você é atendido, de cara, você diz: ‘eu tive contato com alguém 
que foi positivado, eu estou com sintoma ou mesmo que eu estou assintomático, 
mas eu tive contato com alguém’, pelo sim, pelo não, é exame! E isso eu acho 
que tem que ser ponto pacífico, isso não se discute, né? E até como o nobre 
vereador disse, despido de vaidade, com a fala do nobre vereador Marcelo, eu 
não tenho problema nenhum também de mudar o meu posicionamento com 
relação a isso, eu sou favorável ao requerimento, até por conta da bela e, assim, 
sofrida e nobre manifestação do nobre vereador. Então fica aqui os meus 
sentimentos a toda sua família e dizer que não tenho problema nenhum em 
mudar o meu posicionamento.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 
pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Sérgio pela hombridade de 
reconhecer a importância, também depois daqui das colocações de todos os  



 

 

 
 
 
colegas, de reconhecer a importância desse requerimento. E mais uma vez, o 
que o relato do vereador Marcelo colocou, infelizmente nós temos que... a 
conduta médica, não é o protocolo que está em jogo que está sendo discutido, 
mas é a conduta do profissional. A conduta do profissional, porque conhecendo 
os fatos como nós temos parte do conhecimento do que ocorreu com o nobre 
vereador Marcelo, com sua família, e mesmo com o relato dele a esse médico, 
a esse profissional e esse profissional ter essa conduta, então a conduta médica 
que deve ser questionada. É o que eu falei, em todos os lugares têm profissionais 
e profissionais, como tem na política, tem também na medicina. Infelizmente a 
conduta desse médico, ela é reprovada. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 
vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Só para complementar uma 
coisa, eu não denunciei o médico, porque quando eu falei que ia denunciá-lo e 
ainda sem falar que eu era Vereador alguma coisa assim, ele fez o exame, sabe? 
Ele pensou, protelou e falou: ‘Ah, eu vou fazer o exame então, mas você tem 
que entender que se você vier a fazer futuramente...’. Falei: ‘Pra mim não importa 
o futuro’. Outra coisa, não vai trazer... eu não denunciei ele, porque como ele fez 
o exame, mas eu reclamei da atitude dele e não quis também dizer que 
denunciaria do mesmo jeito rapidamente, porque não ia trazer ninguém que eu 
perdi de volta, mas iria evitar, assim como ele mudou e a Secretária me garantiu 
que ia tomar providências, bem como o Prefeito também, para mim está 
resolvido. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei, tá? O Vereador foi 
cobrar de mim, porque ele viu que eu estava sensível na praça. Quero agradecer 
de coração a todos aqui que foram solidários, mas o Fábio, que na hora tomou 
conhecimento, o Presidente também se colocou à disposição, mas em nenhum 
momento eu quis... evitar politizar, sabe? Eu quero resolver! Falei com a 
Secretária, para não ter também que passar por cima, que eu considero a Vânia, 
e falei com o Walter, ele falou: ‘Não, isso daí não está certo’, porque o médico 
que está lá, ele não é um médico que tem relacionamento ou em nada, e outra, 
é intenção ele tem que tratar todo mundo com isonomia igual, independente de 
ser Vereador ou cidadão. Eu fui como cidadão comum. O que acontece apenas 
que eu queria falar é que ele é contratado da empresa e aí a gente tem que se 
‘acuidar’ e acautelar para ver se não quer usar os testes para dar um tipo de 
prejuízo ou alguma coisa, só isso! Ou estou falando besteira também. Mas eu 
acredito que, quando eles falaram que não há falta de exames, a gente deve 
massificar tendo recurso e gastar mesmo agora para a gente saber um raio-x. E, 
aos que tiverem sintomas... até para saber para pedir para a turma, é apelar para 
a turma se cuidar, né? Eu, se eu tiver também, vou ficar 15 dias de novo em 
casa, não tem problema nenhum, no quarto lá e com... né? Mas eu quero só 
retratar o que eu passei, que aprendam com meu exemplo, assim do que 
aconteceu, aí eu acredito que eles vão tomar e é por isso que eu quero que dê 
força e faça esse raio-x para a gente saber, né? Porque a impressão que dá é 
que vai esperar todo mundo ter sintoma, o negócio vai alastrar e todo mundo que 
tiver comorbidade vai passar apertado. Muito obrigado.”. APROVADO. Em 
seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura das Moções nº 005 e 006. AUTORIA 
DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em única 
discussão e votação a Moção de Apelo nº 005/2020: Requer ao Senhor Prefeito 
Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de  



 

 

 
 
 
que seja feita a higienização de todas as escolas da rede municipal. O vereador 
Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: Gostaria de parabenizar essa 
Moção de Apelo e, se possível, assinar junto com a sua autorização, assinar 
junto com o senhor. É muito plausível, calhou no momento muito certo, até 
porque eu sou contra a volta das aulas neste momento, até porque as crianças, 
elas não têm muitos cuidados, então seria de grande valia essa Moção de Apelo. 
Se o senhor permitir, gostaria de assinar junto com o senhor, muito obrigado.”. 
O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva, responde: “Está autorizado, nobre 
Vereador.”. APROVADA. AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES E 
FUNCIONÁRIOS. 4. Em única discussão e votação a Moção de Pesar nº 
006/2020: A Família Melo. APROVADA. O vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu gostaria só de, se o senhor me autorizar, 
só fazer uso da palavra por um minuto mais ou menos. Gostaria aqui de 
agradecer aos nobres pares pela homenagem, em nome da minha família, e 
dizer que quem me conhece sabe da ligação que eu tinha com as minhas irmãs, 
com a minha mãe, embora minha mãe já sofresse enfermidades, estava com 
Alzheimer, mas o apego, eu tive com meu neto, é saudade do que nós não 
vivemos, mesmo amando alguém que você nunca nem viu, porque a gente não 
podia entrar lá, só o pai dele, meu filho e a minha nora. Dizer que lágrimas não 
há mais pelo que eu já estou passando, acho que eu estou no piloto automático, 
não caiu. Agradecer a minha esposa também que está sendo um alicerce e dizer 
a vocês que tristeza maior não há, não há o que passa mais, depois disso me 
surpreendeu me fazer mais triste. Então aqueles que também deram carinho, 
algumas pessoas que eu também não pude atender telefone é porque era o 
momento que eu não estava podendo, até por... né? E só Deus mesmo para... 
que tem me confortado, junto com vocês assim, amigos e a família. É 
inacreditável o que eu passei e o que eu estou passando. Assim, é inaceitável 
às vezes. Ainda eu me pego e... às vezes já me peguei indo para casa da minha 
mãe, porque era rotina às vezes, como domingo que eu fui comprar um frango 
lá e fui virando o carro, porque eu via ela direto. Então é imensurável a perda do 
jeito que eu tive. Essa homenagem, eu vou estender ao restante que sobrou da 
minha família e levar para o fundo do coração essa homenagem que vocês 
fizeram, funcionários, tudo, né? E rezar, continuar rezando que é o que tem sido 
meu alicerce. A gente volta, dizem que para Deus a gente vai pelo amor ou pela 
dor, eu voltei pelos dois, estou orando muito, é o que também está me mantendo 
de pé. E, dizer que eu suplico a vocês que tomem cuidado, cuidem dos seus 
familiares, porque não é brincadeira, não. Então só gostaria de deixar aqui meu 
agradecimento, senhor presidente, todos aqui, em nome da minha família. Vou 
levar a todos também essa Moção a todos vocês que fizeram, obrigado.”. O 
vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 
eu estou pedindo pela ordem antes do início da – não sei se tem algum Vereador 
inscrito para se manifestar na Tribuna –, mas eu acho que é pertinente essa 
questão de ordem que eu vou levantar. Na semana passada, senhor Presidente, 
eu decorri durante praticamente quase 20 minutos na Tribuna falando sobre a 
questão da transposição do Rio Itapanhaú, falando sobre a questão da empresa, 
das contratações que não estão sendo do município. Requeri à Vossa 
Excelência a formação de uma Comissão Especial juntamente com a Comissão  



 

 

 
 
 
de Obras, para acompanhar esse caso de perto. Para minha surpresa, na quarta-
feira à tarde, por volta das 16h, 16h30, eu recebi no WhatsApp pelos funcionários 
da Casa um convite para comparecer às 8h30 no local da transposição, onde tá 
sendo a obra. Infelizmente... então, é assim, não vi nenhuma comissão sendo 
montada, entendo que Vossa Excelência optou por convidar todos os vereadores 
ao invés de fazer a Comissão e, infelizmente, eu fiquei impedido de participar, 
eu, como denunciante da situação, fiquei impedido de participar porque chegou 
às 16h30 para mim o convite e eu tinha um compromisso às 8h30. Mas, 
independente disso, me parece que compareceu um grupo de vereadores. Então 
requeiro a Vossa Excelência que faça um relato do que constataram no local in 
loco, não sei se foi levantado como eu sugeri, primeiro termo de compromisso 
com a Prefeitura, se foi levantado isso, o que diz o contrato, o convênio Sabesp 
sobre a transposição, se foi levantado isso, se não foi. Mas, infelizmente, eu não 
pude comparecer, porque que em cima da hora infelizmente fica... pega a gente 
de calça curta, eu tinha outros compromissos. De repente, se fosse um ou dois 
dias para frente ainda poderia desmarcar o compromisso que eu tinha e poder 
comparecer, mas lamento não poder participar, porque eu ser até o denunciante 
do fato constatado. Então requeiro à Vossa Excelência, que estava presente no 
ato lá da fiscalização in loco ou de qualquer um dos membros a qual Vossa 
Excelência designe,  para que passe para os demais colegas que não puderam 
comparecer, o que foi constatado, porque, sinceramente; eu sinceramente tive a 
informação do vereador que esteve presente, o vereador Leonardo me passou 
algumas informações, mas eu gostaria de deixar registrado nesta Casa o que 
realmente foi constatado após a denúncia que foi feita por esse vereador na 
Tribuna da última sessão. Muito obrigado, senhor Presidente.” O vereador 
Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu gostaria que o senhor me 
permitisse, como faço parte das comissões de obras, sou membro dessa 
comissão, gostaria de responder a todos os vereadores. Posso fazer isso, senhor 
Presidente?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Está 
autorizado, nobre Vereador.” O vereador Leonardo Venâncio Molina diz: 
“Gostaria de dizer a todos aqueles que estavam conosco presente na reunião 
junto com o engenheiro João e ele disse, deixou bem claro que tinha, assim, um 
grupo de 60 funcionários já contratados por eles e que o restante de Biritiba Mirim 
estava sendo contratado pelo balcão de emprego. Essa foi a informação que foi 
passada para mim, para o Presidente da Câmara, o Fábio Mohamed, para 
Lourival, Walter Machado e a Zuleika, não sei se todos ouviram o que o 
engenheiro deixou bem claro. Muito obrigado.”. O vereador Fernando José 
Gonçalves solicita pela ordem: “Como o vereador Leonardo, como 
representante da Comissão de Obras, se propôs também a responder ao meu 
questionamento, 60 pessoas são de Mogi, é isso, Vereador Leonardo? 60 
pessoas; quantas pessoas contratadas de Biritiba tem? Foi constatado isso?”. O 
vereador Leonardo Venâncio Molina responde: “Ele só falou que, desses 60 
funcionários que estavam trabalhando, alguns iam começar no dia seguinte, que 
provavelmente iam comparecer hoje lá no canteiro de obras e que ia contratar 
mais ou menos, mais umas 50 pessoas.”. O vereador Fernando José 
Gonçalves pergunta: “De Biritiba? Ou Biritiba e Mogi?”. O vereador Leonardo 
Venâncio Molina responde: “Não, de Biritiba. Todos os que fossem contratados  



 

 

 
 
 
agora tinham que ser pelo balcão de emprego. Teria uma equipe do RH que 
estava vindo retirar os currículos no balcão de emprego. Essa foi a informação 
que foi passada para a gente.”. O vereador Fernando José Gonçalves, 
questiona: “Tá, Vossa Excelência ou algum dos nobres pares questionou quanto 
tempo a obra já está em andamento?”. O vereador Leonardo Venâncio Molina 
responde: “Sim. No primeiro momento, um ano e nove meses.”. O vereador 
Fernando José Gonçalves diz: “Não, não, ela vai durar um ano e nove meses, 
né? Mas ela já está em funcionamento há quanto tempo? Tem alguma 
previsão?”. O vereador Leonardo Venâncio Molina responde: “Começou a 
funcionar, a trabalhar faz 12 dias.”.  O vereador Fernando José Gonçalves diz: 
“12 dias? Desses 12 dias, 60 funcionários eram de Mogi, de Biritiba, até então... 
quantas pessoas de Biritiba?”. O vereador Leonardo Venâncio Molina diz: “De 
Biritiba, tinham até o momento, lá tinham dois, mas ia começar um pessoal entre 
sexta e segunda-feira. Então provavelmente eles iam fazer até uma contratação 
de ônibus aqui para poder estar transportando o pessoal de Biritiba. Essa foi a 
informação do engenheiro. E conversei também com outro pessoal, um tal de 
senhor Arnaldo, conversei com ele em frente à Prefeitura, que foi um dia que eu 
peguei ele saindo com um monte de currículo e junto com... ele tinha saído da 
sala do Fernando ((inaudível)), aí ele falou que estava contratando pessoas de 
Biritiba Mirim. Até então achei que, como é a Prefeitura e estava gerando 
empregos pelo Balcão de Empregos, não tinham que questionar muito com o 
senhor Arnaldo, mas ele entrou de férias e fomos procurar o engenheiro João, 
se eu não me esqueci o nome é isso mesmo, né, Zuleika?”. O vereador 
Fernando José Gonçalves questiona: “Só mais um questionamento, vereador 
Leonardo, 60 funcionários de Mogi, tinha dois, três, quatro de Biritiba. Qual é a 
previsão de contratação de Biritiba? Número de funcionários de Biritiba? 
Residentes em Biritiba?”. O vereador Leonardo Venâncio Molina responde: 
“Então, vereador, ele só falou que era para 150 funcionários. Se tinha 60 lá, 60 
funcionários, mas veio um monte de funcionário deles de outro lugar.”. O 
vereador Fernando José Gonçalves diz: “Os efetivos, sim, os efetivos da 
Sabesp. 90 vagas então seriam para Biritiba Mirim? O vereador Leonardo 
Venâncio Molina responde: “90 vagas seriam para Biritiba Mirim.”. O vereador 
Fernando José Gonçalves diz: “Que será selecionado ou está sendo 
selecionado pelo Balcão de Empregos?”. O vereador Leonardo Venâncio 
Molina responde: “Falou para mim que estava sendo... falou pra gente que 
estava sendo selecionado pelo balcão de emprego.”. O vereador Fábio Rogério 
Barbosa solicita pela ordem: “Vale ressaltar, vereador Fernando, que, como foi 
falado que estava sendo selecionado pelo balcão de emprego, já é estranho já 
ter gente lá, mais as outras pessoas, concorda comigo? Porque muitos 
funcionários aqui que estão procurando a gente depois disso aí que aconteceu, 
fala assim: ‘Mas como assim? Depois que postaram que tinha, mas já tem gente 
trabalhando lá que é aqui de Biritiba e não foi postado isso aí no Balcão de 
Empregos’. Vale ressaltar esse pequeno detalhe também, porque eu acho que 
isso aí seria um pouco de tráfico de influência, né? Porque se está lá para pôr 
no balcão de emprego para todos os cidadãos da cidade terem conhecimento, 
apenas alguns só que... ainda eu achei estranho, porque um veio me procurar e 
falou: ‘Não, eu só levei lá e o cara falou que já estava trabalhando’, foi aquele  



 

 

 
 
 
dedinho mágico que indicou. Então isso aí fica meio difícil a gente engolir um 
pouquinho, que nem... vamos esperar essa volta do responsável para poder dar 
explicação direta e a legal sobre o termo do contrato que está com a Sabesp.”. 
O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Apenas só para 
deixar claro aqui para os nobres pares, é assim: eu acredito que nesta Casa aqui 
todos os vereadores têm conhecimento que existe aqui uma Comissão de Obras 
e Serviços, correto? A Comissão de Obras estava no local, que é o vereador 
Leonardo, o vereador Lourival e o Vereador Walter Machado. Esses três 
vereadores, eles fazem parte da Comissão de Obras e Serviços, porém, nada, 
nada impede do vereador ir lá e fazer o seu papel também de fiscalizador 
individual. Eu gostaria muito de ter convidado todos os vereadores antes, mas é 
muito difícil juntar os 13 vereadores. Você conversa com um ‘ah, não dá para 
mim ir hoje’, o outro ‘não dá para mim ir hoje’, o outro... o quê que eu fiz? Eu 
mandei o convite para todos vereadores, são 13 vereadores, né? Até agradeço 
também à vereadora Zuleika por ter ido junto, à Comissão de Obras, acompanhei 
o pessoal também lá. Dessa conversa que nós tivemos com o engenheiro João, 
ele deu a informação que ele tinha ali no lado; mas essa mesma comissão de 
obras ainda está aguardando resposta, porque a pessoa mesmo que deveria 
estar lá para nos atender, essa pessoa não estava presente. Porém nós não 
poderíamos ficar o dia inteiro lá aguardando ele, então eles vão entrar em 
contato com a Comissão de Obras e Serviços para poder também responder 
outros questionamentos, tá? Então o que deu para ser feito foi feito, eu acredito 
que chegou, sim, o convite, mas eu sei que muitos vereadores têm também os 
seus compromissos. Mas, num caso desse aí, se a pessoa quiser também ir lá 
pegar informação também não tem problema nenhum. Mas a Comissão de 
Obras e Serviços já está atenta a essa situação.”. O vereador Fernando José 
Gonçalves solicita pela ordem: “Só para terminar minha parte, senhor vereador 
Juniel, desculpe. É que como eu fiz o posicionamento, por isso eu estou fazendo 
os apartes em cima aí.... Bom, senhor Presidente, eu acho que senhor não 
precisa dizer que qualquer um vereador pode fiscalizar, porque isso aí todos nós 
sabemos, está certo? O que eu propus, eu acho que Vossa Excelência não se 
atentou é que se eu requeri que se fosse formada uma comissão juntamente 
com a comissão de obras. Eu não estou aqui chorando o leite derramado de eu 
não poder ter comparecido lá, sem problema nenhum! Até porque os nobres que 
foram, inclusive a Vossa Excelência, eu tenho certeza que representou essa 
Casa da melhor maneira possível. Então eu não tenho problema de eu de 
repente não estar presente, está certo? Quando eu falo de uma comissão é que 
a comissão, ela tem um poder muito maior do que o individual do vereador, na 
qual essa comissão eu gostaria de fazer parte, da qual essa comissão ia definir 
uma data ideal, ou data definida pela comissão para fazer a visita, não 
simplesmente a presidência ‘Olha, amanhã cedo, 8h30 quem quiser ir está 
convidado’. A comissão tem essa finalidade, tem essa finalidade de agendar uma 
reunião com a comissão, ‘ó, quais os passos que nós vamos fazer?’. 
Respeitando-se a comissão de obras, quais os passos nós vamos fazer? Para 
isso existe uma comissão e, para isso que eu pleiteei uma comissão, porque 
dentro dessa Comissão da qual eu ia pleitear a Vossa Excelência fazer parte 
dessa comissão juntamente com a comissão de obras, é alguns quesitos que a  



 

 

 
 
 
gente poderia questionar a mais, a mais, mas de forma um pouco mais pensada. 
Simplesmente nós colocamos a denúncia na segunda-feira na Tribuna, não se 
discutiu mais o assunto, se houve alguma discussão, não, pelo menos não, não 
tenho ciência. A comissão de obras se reuniu na quinta à tarde, não se reuniu 
durante a semana, acredito eu, então acredito que tenha sido um ato de Vossa 
Excelência da convocação ou do convite para todos. E a comissão não foi 
montada. Mas o que me pega não é isso aí, isso aí é o de menor, sabe o menor 
problema, o grupo de vereadores foi e eu acredito na capacidade de cada um 
dos colegas que estiveram lá fazendo os questionamentos, está certo? Agora o 
que me preocupa, é a denúncia que foi feita de funcionários de outro município, 
essa que é a minha questão...”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita 
um aparte: “Eu não sei qual o vereador, não sei se foi a vereadora Zuleika que 
falou com o engenheiro sobre a contratação dos funcionários de Mogi das 
Cruzes. Eu não me lembro, não sei se foi a senhora Zuleika. Mas ele disse: ‘isso 
é um problema que vocês, de Biritiba, tem que resolver com a Sabesp’, 
entendeu? Porque a gestora do serviço, a Zuleika, a vereadora Zuleika até 
reclamou, porque sendo que o local, a obra, o investimento é para Biritiba? A 
obra é no nosso município, por que contratou pessoas de Mogi? O engenheiro 
deixou bem claro para nós ‘vocês têm que falar com o pessoal da Sabesp.’. O 
vereador Fernando José Gonçalves retoma a palavra: “É por isso, Vereador 
Leonardo, Presidente, nobres pares, que eu acho que a comissão era 
importante. Porque a comissão, ela sentava, analisava, ‘Olha, quem que é o 
termo de convênio? Executivo? Sabesp?’. Vamos pegar esse termo de convênio, 
nós iríamos lá já também calçados com a empresa, falar: ‘Olha, está aqui, nós 
iríamos aqui chamar Sabesp, por que que a Sabesp não está fazendo com que 
a empresa cumpra no que tá no convênio?”. Então, volto a frisar, senhor 
Presidente, eu não tenho vaidade nenhuma de não estar presente lá no ato, até 
porque, como eu falei, acredito nos colegas que foram e respeito a Comissão de 
Obras, mas eu acho que nós poderíamos ter feito de uma forma mais articulada, 
e a minha preocupação ainda prevalece, porque eu entendo que se você chegar 
lá in loco você constata 60 funcionários de fora, tudo bem, que a empresa trouxe 
o corpo técnico dela, a gente até entende, porque isso é normal você trazer o 
seu engenheiro da sua confiança, você trazer seu arquiteto, seu biólogo, 
principalmente naquela região de Mata Atlântica; você trazer lá o seu 
museologista; você trazer os profissionais técnicos que são do quadro da 
empresa, sem problema algum! Está certa, a empresa tem que ter dentro do 
quadro dela. Agora, simplesmente contratar ajudante, pedreiro, vigia de Mogi, e 
nós aqui chupando o dedo e nós aqui com um monte de desempregados na 
cidade! Então eu acho que temos que, volto a frisar, voltar lá novamente, sabe, 
pegar cópia do convênio, o quê que vocês fizeram? Por que de Mogi? Por que 
não de Biritiba? E exigir que os funcionários sejam de Biritiba. Qual o critério que 
eles utilizaram para contratar o pessoal de Mogi e não contratar o pessoal de 
Biritiba? A distância?”. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: 
“É que essa comissão de obras, ela é permanente, ela é permanente. Então 
acho que não havia necessidade de montar mais uma comissão realmente para 
se ir lá. Agora, nós estamos aguardando, realmente, uma resposta, pelo menos 
por telefone, acho que todos os vereadores que estiveram lá, para passar para  



 

 

 
 
 
o responsável que é realmente quem vai nos trazer a resposta nos fatos 
realmente de quem, de quem não, de quantos contratados de Biritiba ou não. 
Essa é o que nós estamos aguardando. Aí sim, aí podemos, os três vereadores 
que quiserem acompanhar a comissão são de grande importância para 
qualquer... especialmente a Vossa Senhoria que foi quem realmente relatou os 
primeiros fatos. Podemos discutir, isso é importante. Agora, o momento; que 
nem, nós estamos lá, apenas marcamos nossa presença, mas não tivemos, 
como se diz? A resposta que nós gostaríamos de ter, nós não tivemos, por quê? 
Não tivemos um responsável, que nem o engenheiro João falou: ‘Ó, infelizmente 
essa aí eu não sei’, quer dizer, ele não pôde responder.”. O vereador Fernando 
José Gonçalves retoma a palavra: “Esse é o famoso ‘empurra pro outro’. Eu só 
gostaria de deixar claro o seguinte: eu não sou nenhum leigo no sentido de dizer: 
“Olha, existe a comissão de obras”, eu sei que existe, pô, eu estou nessa Casa 
há três anos e meio! O que eu requeri na Tribuna foi uma comissão especial, 
com todo respeito, inclusive para que nessa comissão especial constasse os 
membros da comissão de obras. Foi uma comissão especial, porque senão eu 
simplesmente requeria, ó, ‘requeiro que a comissão de obras vai lá e faz esse 
tipo de fiscalização’. Já tem a comissão. O que eu requeri foi justamente uma 
comissão especial. Eu esperava da Presidência que baixasse uma portaria, 
quais são os vereadores que são partes interessadas? Ó, Esses, esses, esses, 
não, não interessa, não interessa, tá, mas tudo bem, é que eu falei, volto a frisar: 
deu-se início ao trabalho? O importante é isso, não vou ter vaidade de querer 
estar no local ou não, acho que acredito e agradeço aos pares que foram lá, que 
tiraram seu tempo para poder comparecer no local, infelizmente eu não pude, 
porque eu já havia compromisso agendado, tá? Mas que possamos continuar 
fiscalizando, fiscalizando, os atos dessa empresa. Fiscalizando! Porque os atos 
dessa empresa, contratar pessoas de fora e não contratar as pessoas da cidade, 
e nós simplesmente ficarmos calados, aí é omissão demais. Muito obrigado, 
senhor Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Só 
gostaria de deixar...” O vereador Lourival Bispo de Matos diz: “Vereador, 
realmente o engenheiro João nos falou que já estavam determinando aqui já um 
ônibus de Biritiba, para sair de Biritiba Mirim. Então realmente deve ser para 
essas pessoas que vão ser contratadas, né?”. O vereador Juniel da Costa 
Camilo solicita pela ordem: “Eu já estava já esperando só para fazer meu 
comentário. Gostaria de parabenizar o nobre Fernando, a gente até conversou 
sobre isso aí, foi muito plausível aí. Gostaria também de deixar registrado só 
nesta Casa que eu recebi a mensagem também às 16h44, então, assim, não 
pude estar presente. Então foi uma decisão da Mesa aí, gostaria de parabenizar, 
pelo menos aí os nobres pares foram representar, mas como... até o Vereador 
Lourival acabou de falar que não teve a total informação, por isso mesmo, até 
porque gostaria de parabenizar mais uma vez pelo posicionamento do Fernando, 
que pediu para instauração dessa comissão, até para ter mais informações. As 
informações que foram passadas aqui pelo vereador Raposão, agradeço, mas 
fica alguma coisa vaga, fica alguma coisa que joga pra lá, joga para cá e ninguém 
tem uma conclusão. Então, só para registrar aqui, não compareci por esse 
momento para depois não ver em rede social que Vereador A ou B não foi, foi 
só por esse momento, muito obrigado.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela  



 

 

 
 
 
ordem: “Eu recebi via telefone do nosso Presidente, eu agradeço, mas eu falei 
para o nobre Presidente que eu não poderia comparecer. Eu compactuo com a 
ideia do nobre Vereador e eu estava presente quando o nobre Vereador 
Fernando solicitou ao Presidente que fizesse uma comissão. Eu acho que de 
suma importância isso, não só a comissão especial, a comissão de obras, mas 
parece-me que está deslocando tudo por ordem social. Eu acho que, é 
importante a comissão de ordem social participar disso, porque nós estamos 
discutindo serviços, não estamos falando em termos de obras, está certo? Eu 
acho importante a ordem social, a comissão permanente da Ordem Social 
participar, está certo? Porque nós estamos falando aí, parece que insinuou-se 
que o balcão de emprego chama Fernando, não é? E então é importante que a 
Comissão da Ordem Social participe dessa reunião, que nós estamos falando 
em ordem social que é serviço, não é? E eu acho mais importante do que a obras 
ainda, senhor Presidente, está certo? Essa é minha sugestão.”. O vereador 
Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: ‘Só pra dizer para o vereador 
Jorge que Fernando não é Fernando Vereador...”. O Sr. Presidente Robério de 
Almeida Silva se manifesta: “Vocês vão ficar nesse bate-boca e eu não vou 
raciocinar para conversar com vocês. Eu gostaria de deixar bem claro aqui nesta 
Casa que existe aqui uma Comissão de Obras e de Serviços e, na minha opinião, 
no meu modo de entender, que eu posso estar errado também, eu não sou o 
dono da verdade aqui nesta Casa, entendeu? Que a partir do momento que tem 
uma Comissão Permanente, eu vou deixar essa comissão trabalhar, sim. Eu não 
vou montar uma Comissão Especial para desfazer de nenhum Vereador aqui! 
Eu não vou fazer isso. Agora, cada um entende da maneira que quiser, porque 
todos os vereadores aqui, cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor e 
eu respeito e vocês são competentes. Então eu não vejo a necessidade de 
montar uma comissão especial, para uma Comissão de Obra e Serviço trabalhar, 
aceito, sim, nobre Vereador a sua sugestão também de colocar Ordem Social, 
não vejo problema nenhum. Mas eu penso da seguinte forma, cada vereador 
que... cada presidente que passou aqui, enquanto eu estive nessa Casa, cada 
um tomou a decisão que achou conveniente para os munícipes, para o bem do 
município e eu estou tomando a minha decisão de a Comissão de Obras 
Permanente que nós temos trabalhar, porque na minha cabeça esses três 
vereadores que fazem parte da Comissão de Obras, eles não têm menos 
competência do que qualquer outro vereador aqui. Então eu valorizo, sim, essa 
comissão de obras, assim como eu valorizo todas as comissões aqui dessa 
Casa. Então eu gostaria também, que vocês, cada um respeitasse também cada 
comissão.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Senhor 
Presidente, em momento algum nós estamos desvalorizando a comissão de 
obras. O que o Senhor tem que entender é o seguinte, me desculpe, mas acho 
que Vossa Excelência não compreendeu meu requerimento. Se Vossa 
Excelência não concorda com a comissão, Vossa Excelência então responda 
aos requerentes: ‘Olha, não concordo e não vou fazer e pronto’, Vossa 
Excelência não respondeu, Vossa Excelência agora está respondendo: ‘Olha, 
não vou formar a comissão, eu vou manter a comissão de obras’, ponto! O que 
Vossa Excelência não fez foi responder antes do questionamento. Eu, em 
momento algum aqui estou questionando se a comissão de obras fez o trabalho  



 

 

 
 
 
dela ou deixou de fazer, se os vereadores foram, se deixaram de fazer, muito 
pelo contrário, eu estou elogiando! Inclusive, a comissão que esteve lá, mesmo 
a vereadora Zuleika não fazendo parte da comissão de obras, mesmo Vossa 
Excelência não fazendo parte das comissões, como eu também não faço parte 
de comissões, eu estou elogiando o trabalho de cada um de vocês que estiveram 
lá, conseguiram se dispor de seus tempos. A interpretação, como Vossa 
Excelência disse, muito bem disse o vereador Jorge, nós estamos discutindo 
aqui a questão da obra, é que eu, até por força de situação acabei colocando 
obra por se tratar de obra de suma importância para essa cidade. Mas o que o 
vereador Jorge falou é justamente a comissão de ordem social, que nós estamos 
falando de trabalho, trabalho na nossa cidade. Se Vossa Excelência não vai 
montar a comissão, sem problema algum, ‘Olha vereador, eu indefiro o 
requerimento’, pronto, acabou, nós estamos resolvido, não tem, não tenho 
problema nenhum! Quando Vossa Excelência fala de ex-presidentes, ex-
presidentes, parece de que, ‘Olha, vocês fizeram dessa forma, eu vou fazer 
essa’, tudo bem, nós respeitamos, eu respeito o posicionamento de Vossa 
Excelência, mas a senhora Vossa Excelência me dê pelo menos um 
posicionamento, sim ou não, ‘não, vereador, não vou atender o seu 
requerimento’, pronto, está resolvido! Nós já tivemos divergência e nem por isso 
nós chegamos num consenso. Todas as vezes que nós temos divergências, nós 
sentamos e chegamos a um consenso. Agora Vossa Excelência não fala para 
mim que vai montar a comissão, não avisa os vereadores e depois toda essa 
discussão Vossa Excelência vem falar, ‘não vou montar comissão, porque eu 
respeito a comissão de obras, que ela não é pior nem melhor do que ninguém’, 
concordo! Nenhum de nós aqui somos melhores ou piores do que qualquer um 
de nós, todos nós aqui temos o mesmo voto, o mesmo voto! Aqui dentro do 
plenário nós temos o mesmo voto, o mesmo direito à voz. Então é simplesmente 
Vossa Excelência falar: ‘Olha, não vou acatar o requerimento de Vossa 
Excelência’, pronto, até porque foi um requerimento verbal que eu fiz no meu 
discurso. E, para encerrar, senhor Presidente, já que Vossa Excelência não vai 
montar a comissão, apesar de não sei qual o conceito dos demais vereadores, 
mas que, pelo menos, essa comissão que esteja fazendo o trabalho, que seja 
das obras, ou se Vossa Excelência for modificar no caso da sugestão, acatar a 
sugestão do vereador Jorge, ordem social, que ela pelo menos passe as 
informações necessárias para o plenário, para os demais vereadores. Muito 
obrigado.” O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “De nada. Nobre 
vereador, o que eu disse aqui, não falei de ex-presidente, eu não falei nada disso, 
o que eu falei e que eu gostaria muito que o senhor entendesse é que cada 
Presidente tem um jeito de presidir essa Casa. Eu gostaria que respeitasse o 
meu jeito e a Comissão de obras que está montada. A gente pode fazer a 
inclusão da Ordem Social também, mas que também eles vão trabalhar da 
mesma forma que, se algum outro vereador que não faça parte da comissão, se 
quiser acompanhar também, tem toda essa autonomia.”. O vereador Juniel da 
Costa Camilo solicita pela ordem: “Só um minutinho. É que eu tenho um outro 
compromisso, eu estou vendo que os rumos estão tomando outros rumos. O 
senhor me concede para mim ir para o meu gabinete?” O Sr. Presidente autoriza 
a retirada do vereador do plenário.  O vereador Leonardo Venâncio Molina  



 

 

 
 
 
solicita pela ordem: “Senhor Presidente, gostaria só de colocar umas palavras 
aqui, para deixar bem claro para todos, o que o vereador Fernando José 
Gonçalves e o Vereador Jorge Mishima tem dito aí tem fundamento, porque além 
da comissão de obras, mais uma comissão, nós vamos pegar mais força, quanto 
mais tempo a gente demorar, menos tempo de resposta a gente vai ter. Isso é 
de suma importância! Eu gostaria que o senhor analisasse com calma aí e entre 
os demais vereadores, decidisse qual dos três queria formar essa comissão para 
a gente dar mais andamento nesse assunto da contratação da Sabesp, porque 
a gente sabe, a gente sabe de candidato a vereador que colocou gente lá, a 
gente sabe de outras pessoas que indicou, tem nada mais nada menos aí do 
que umas 40 pessoas indicadas. A gente sabe até pelo transporte de quem foi a 
indicação. Então, se tivesse mais uma comissão, amparado junto com a 
comissão de obras, que é o Presidente Walter Machado, o relator Lourival e eu 
como membro, isso tomaria mais uma força, muito obrigado.”. O Sr. Presidente 
Robério de Almeida Silva diz: “Só para responder aqui o Nobre Vereador, já 
responder. Nobre Vereador Leonardo, veja bem, a comissão de obras tem 
autonomia para convidar não só outras comissões, mas também todos os 
vereadores. Então eu deixo para a comissão de obras tratar desse assunto, e 
gostaria de deixar claro que tem o meu aval, o que vocês precisarem, pode 
contar com essa presidência.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 
ordem: “Senhor Presidente, eu concordo que o vereador Leonardo falou, mas é 
justificável mais uma criação, sim, senhor Presidente, não vai tirar o mérito de 
nenhum aqui ter mais uma comissão. Uma porque daí dá para a gente poder até 
dividir os passos, ‘Ô, você pode cobrar fulano, que a gente vai cobrar ciclano’, 
vai chegando num denominador comum. Eu acho que seria muito louvável da 
parte de Vossa Senhoria repensar esse caso, repensar esse caso aí, porque 
daqui a pouco vai acabar o tempo. A comissão de ordem social também será de 
suma importância, ali tem emprego, se a gente for na real conjuntura de casos, 
tem a comissão que cuida do meio ambiente, tem comissão que mexe com o 
local, a obras. Se marcar, todos aqui acho que tem a participação ali para poder 
fazer o negócio. Mas acredito que criar uma, junto com a obras, a social, fazer 
uma comissão para fazer pressão, assim a gente vai ter aquela notícia que a 
gente quer esperar daí, que é sanar esse problema, né? Mas é uma sugestão, a 
gente queria deixar registrado para o senhor isso daí. Muito obrigado.”. O Sr. 
Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Nobre Vereador, a mesma resposta 
do nobre Vereador Leonardo, no caso, seria praticamente também a mesma 
pergunta de Vossa Excelência. Apenas, nobre Vereador, como eu falei, a 
comissão de obras, ela pode convidar outras comissões a qual ela desejar, assim 
como, também, pode passar para todos os nobres vereadores, como eu falei, 
pode contar com essa presidência, sim, é um assunto que a gente vai ter que 
aprofundar mais nisso. Então eu não vejo problema, agora, aquele vereador que 
não dá para ir, porque tem outros compromissos, a gente também precisa 
entender, né? A nossa parte nós temos que fazer, todos vereadores aqui estão 
fazendo a sua parte. Então está respondida aqui a sua pergunta.”. O vereador 
Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Então, se a Vossa Excelência 
está dando esse aval realmente para a comissão de obras que possa convidar, 
realmente, essa outra comissão, eu sugeri aqui realmente, agora nós  



 

 

 
 
 
praticamente acabando todos os trabalhos, que acho que podemos até, nesse 
momento, ver realmente, talvez para nós discutirmos essa já semana entre 
aqueles que acharam de acordo realmente participar dessa comissão, para mim 
((inaudível)) com urgência e respeito, porque se deixar o tempo passar, daqui a 
pouco está lá, realmente não pega mais ninguém, o tempo vai rolando, rolando. 
Então eu... como se diz, a exemplo do que o vereador Fernando falou, o tempo 
vai rolando, rolando, daqui a pouco já ninguém vai saber nem mexer mais na 
situação. Então é muito louvável aqui dentro desta semana nós resolvêssemos, 
realmente, já convocar essa nova comissão para nós podermos aí junto com a 
comissão, realmente, de obras já a gente já ter uma determinação. Então, como 
Vossa Excelência deu esse aval que a comissão de obras possa convidar essa 
comissão para permanecer junto, gostaria que realmente a Vossa Excelência 
dissesse para nós já, tá, o Presidente Walter Machado, para com que a gente já 
podemos conversar essa semana, Jorge, Vereador Jorge Mishima se quiser 
fazer parte, Fernando, a vereadora também, de grande importância que a 
gente... entendeu?”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu acho 
louvável então, há uma discussão enorme sobre isso aí, a gente vai discutir a 
noite inteira. O interessado, mais do que ninguém, não somos nós. Se não vai 
ter mão de obra nossa, não vai ser nós. Então nós estamos contribuindo com 
essa água na verdade, né? Então o quê que seria importante, senhor 
Presidente? Se houver um consenso, convoque para que preste algum 
esclarecimento aqui e não nós deslocarmos lá, aí nós não somos anfitriões, nós 
somos visitantes. Por que não convocar aqui, na presença de todos os 
vereadores? Acho de suma importância isso daí.”. O vereador Fernando José 
Gonçalves solicita um aparte: “Até para contribuir com a sugestão de Vossa 
Excelência, que convoquemos o representante da empresa ((inaudível)), 
convoquemos o representante da Sabesp, convocamos o representante do 
Executivo para prestar conta nessa Casa. Já que a comissão tem que se 
deslocar até lá então que convoque aqui, para que todos prestem conta aqui.”. 
O vereador Jorge Mishima retoma a palavra: “Essa é uma sugestão, senhor 
Presidente, eu acho que nós estaríamos reforçando mostrando nosso interesse 
efetivamente sobre esse tema ao invés de ir lá... o responsável não está, muito 
fácil falar isso, quero ver aqui e se, alguém vir, vai ser o representante, vai ser o 
porta voz dessa pessoa que não possa vir. É uma sugestão, muito obrigado. 
Senhor Presidente, eu gostaria até de me retirar também, porque eu tenho um 
compromisso.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Sim. Apenas 
já para responder, vereador, à Vossa Excelência, serão convocados, sim, os 
representantes legais dessa empresa, inclusive também do Poder Executivo, 
está ok?”. O vereador Walter Machado de Almeida solicita pela ordem: “Eu só 
queria deixar esclarecido nessa Casa que eu, como Presidente do obras, no dia 
cinco às 16h17 que eu fiquei sabendo que nós íamos lá no serviço do Rio 
Itapanhaú. Então está aqui registrado, tá? Não é para dizer que tem vereador 
escolhido, né, que... Não, vocês né... pessoa lá não é tão importante, vou 
convidar ele de última hora, não. Eu, como Presidente da Comissão, está aqui 
16h47, na verdade, convidando para poder ir lá, então o mesmo horário. É só 
isso, senhor presidente.”. Em seguida, o Sr. Presidente Robério de Almeida 
Silva encerra a sessão: “Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada  



 

 

 
 
 
a ser tratado, agradeço aos presentes e que todos tenham uma boa tarde. 
Declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.” Esta Ata lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de agosto de 2020. 
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