
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Aos dezessete 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. 58 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 10 de agosto de 2020. O Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, 

acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. 

APROVADO. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Antes de 

passarmos ao expediente e atendendo à solicitação do nobre vereador Fernando 

José Gonçalves, feita na sessão do dia três do oito de 2020, para nomear uma 

Comissão Especial para acompanhar as obras da Sabesp da transposição do rio 

Itapanhaú, gostaria que os senhores vereadores que quiserem fazer parte se 

manifestem agora.” O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de fazer parte da comissão.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Agradeço e dispenso o convite, obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva pergunta: “Ninguém mais? Nesse caso, somente o 

Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa, aí não teria como montar a comissão. 

Obrigado a todos.”. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura da Indicação nº 81/2020. 1. Indicação nº 081/2020, 

de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que determine a secretária competente a realização 

de serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do bairro Vertentes 

nessa cidade em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação nº 

063/2018. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 1. Projeto 

de Lei n° 029/2020 – Dispõe sobre a denominação de logradouro e dá outras  



 

 

 

providências.  Terminados os Projetos em Deliberações, passou-se à ORDEM 

DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 136 ao 

141/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 

1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 136/2020: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao setor 

responsável para que seja adotada a utilização das medicações cloroquina e 

ivermectina no estágio inicial do contágio por COVID-19. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 137/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas as devidas providências na Estrada do Rio 

Acima, divisa Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim em relação à pavimentação. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 138/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo determine ao setor 

competente da municipalidade as providências que se fizerem necessárias para 

troca do poste localizado na Rua Maria Consolação Xavier, nº 35, no bairro 

Castelano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

139/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que, junto ao 

departamento competente, que seja feita a troca de lâmpadas queimadas nas 

ruas Seis e na rua Sete, conhecida como a Rua da Ferradura, no bairro Green 

Park, no Casqueiro, assim como a colocação de três braços de iluminação na 

Rua Seis, e quatro na rua Sete. Dos sete dos pontos de luz destas duas ruas só 

se tem a existência de duas lâmpadas, das quais se encontram queimadas, as 

demais estão quebradas. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 140/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja feito duas lombadas 

na Estrada Doutor Artur Alberto Nardi no bairro do Sogo próximo à Estrada da 

Eufrásia. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 141/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri e que 

o mesmo, junto ao departamento responsável, tome providências e disponibilize 

suporte psicológico através de Tele Consulta, pensando na saúde mental dos 

munícipes em tempos de pandemia, aliviando, desta forma, a ansiedade, 

depressão, irritabilidade, transtorno de estresse, transtorno de estresse agudo, 

entre outros. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 025/2020. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO. 7. Parecer conjunto das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 025/2020, que deram pela REPROVAÇÃO do Projeto. O  



 

 

 

vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Se eu não ouvi 

equivocadamente, a leitura do Parecer das Comissões diz que as comissões são 

pela reprovação do Projeto? Tem alguma coisa equivocada aí, porque as 

comissões fizeram um trabalho pela aprovação do projeto. Se é pela reprovação, 

eu sugiro que seja modificado esse parecer.”. O vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Eu também sou favorável junto com Vereador Sérgio 

Paula Franco, porque nós fomos favorável à aprovação desse Projeto.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Sim, nós tivemos uma reunião, 

inclusive aonde foi feito as ementas, né?”. O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Sugiro que Vossa Excelência suspenda a 

sessão, então, até para que seja, no caso, por cinco minutos ou 10 minutos, para 

que seja feito de acordo com o novo parecer.”. O Sr. Presidente, acatando o 

pedido do nobre vereador, coloca-o em votação. APROVADO. Assim, a sessão 

é suspensa por 10 minutos. Retornando, o Presidente solicita que faça a 

chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-

se a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da retificação do 

Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 025/2020. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO. 7. Parecer conjunto das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 025/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

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

José Gonçalves [Ausente], Jorge Mishima [Sim], 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], Walter Machado de Almeida [Sim], 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o parecer por 11 votos 

favoráveis. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 025/2020: Fábio 

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

[Sim], 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], 

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

APROVADO o Projeto por 11 votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

027/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 8. Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 027/2020, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

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

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

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

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

Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar  



 

 

 

Passos [Sim]. APROVADO o parecer por unanimidade. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 027/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando 

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

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

de Miranda Melo [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 por unanimidade o 

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

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

nº 009/2020 do Projeto de Lei nº 016/2020. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

9. Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Veto Total ao 

Autografo nº 009/2020, que deram pela REJEIÇÃO do Veto. O Vereador 

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

à Vossa Excelência a possibilidade da leitura dos dois últimos parágrafos, já 

dispensando todas as comissões. É que criou-se uma dúvida aqui na minha 

interpretação de que a comissão, ela deu o parecer pela manutenção do veto e, 

depois, na seguida, pela rejeição; aí eu não compreendi. Então, eu requeiro à 

Vossa Excelência pelo menos a releitura dos dois últimos parágrafos desse 

parecer, por gentileza.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva solicita, 

então, a leitura dos dois últimos parágrafos do Veto Total nº 09/2020. O vereador 

Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “O Parecer que acaba de ser lido 

foi o parecer do Projeto, né?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva 

responde: “Não, o Parecer Conjunto das Comissões.”. O vereador Sérgio de 

Paula Franco pergunta: “O Parecer das Comissões?”. O vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Esse foi o Parecer da Procuradoria.”. O 

vereador Sérgio de Paula Franco responde: “Tá ok.”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva explica: “Só que o nobre vereador, ele pediu só para ler os 

dois últimos... os dois últimos parágrafos.”. O vereador Sérgio de Paula Franco 

diz: “No meu entendimento, o que o nobre vereador tinha solicitado era a 

releitura do Parecer das Comissões.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Eu me dou por satisfeito... é que, como já emendou o 

Parecer Jurídico juntamente com os Pareceres das Comissões, e o Parecer das 

Comissões, pelo que entendi, é pela rejeição ao veto, não pela manutenção ao 

veto; e o Parecer Jurídico também opina pela constitucionalidade do Projeto. Era 

isso que eu não havia compreendido na leitura, por isso que eu pedi a releitura 

do parecer. Mas muito obrigado, me sinto satisfeito.”. Em única discussão e 

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

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

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

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

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



 

 

 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. Fica, então, reprovado o veto e 

APROVADO o Parecer por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicita 

que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem 

uso da Tribuna. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não havendo 

mais matéria a ser discutida e nem votada, gostaria de pedir ao nobre Presidente 

a minha retirada.”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Não 

havendo mais matéria a ser discutida, eu gostaria da dispensa deste Vereador, 

porque eu tenho algo a tratar no meu gabinete.”. O Sr. Presidente autoriza a 

retirada dos vereadores do plenário. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Apenas... eu não fiz minha inscrição na Tribuna, mas 

apenas para deixar registrado aqui, em nome dessa Casa, os nossos 

sentimentos à família do prefeito de Santa Branca, o Celso Simão, que veio a 

falecer ontem de infarto, sepultado na data de hoje. Apenas para registrar as 

condolências dessa Casa aos familiares. Muito obrigado.”. O primeiro vereador 

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

Presidente, nobres pares, a população que nos acompanha, boa tarde a todos! 

Gostaria de manifestar, assim como nobre vereador Fernando já falou, sobre o 

falecimento do prefeito de Santa Branca, sentimentos a todo povo de Santa 

Branca e os familiares do Prefeito. Também me solidarizo com a família do 

munícipe aqui de Biritiba que faleceu na noite de ontem, Moacyr Campos, pai da 

professora Andréia, do Rodrigo, genro do Seu Zé Leite; então a gente apresenta 

aqui todas as condolências à família né, a dor nesse momento, um grande amigo 

nosso, inclusive, companheiro de escola, estudamos juntos no ensino médio, no 

período noturno no Ademar Bolina. Também apresento nesta tarde um Projeto 

de Lei que dá a denominação a uma rua com o nome do senhor Joaquim Alves 

dos Santos, Seu Joaquim Fartura, como era mais conhecido, então peço a 

apreciação de todos os pares na próxima reunião de comissões para que 

possamos aprovar esse Projeto. Gostaria também de lembrar aqui um evento 

que aconteceu no final de semana passada, mais precisamente na sexta-feira, 

onde foi reinaugurado o ginásio de esportes de Biritiba Mirim. Na pessoa do 

Gerson de Oliveira, Cojó, eu apresento aqui a minha gratidão e os parabéns a 

toda equipe, que desde cortar uma grama, pintar a parede, pintar quadra, raspar 

sujeira do pombo, fechar com grade todos os espaços onde os pombos 

adentravam a quadra; o trabalho ficou muito bem feito, ficou muito bonito. 

Sabemos que não é o momento agora de jogar uma partida de futebol, mas é 

preciso que saibamos também que, em meados de 2008, aconteceu o acidente 

da queda de uma telha e, com a graça de Deus, na queda daquela telha, estava 

tendo um jogo no momento, que eu estava presente na quadra no momento em 

que caiu a telha, meu filho era um dos alunos do professor Anésio, que fazia o 

treino naquele momento. No mesmo instante, o professor tirou todos os alunos 

da quadra e pediu para que lacrasse o ginásio e só voltasse a funcionar depois  



 

 

 

da devida manutenção. E se passaram 12 anos, se passaram dois... o final do 

mandato do seu Joaquim, dois mandatos do Inho, mais o prefeito Jarbas e, 

agora, o Walter Tajiri. Então não está em jogar confete em ninguém, em fazer 

aquilo que deveria ter sido feito. A quadra coberta, como é conhecido o ginásio 

de esportes, ela está na história de todo o munícipe de Biritiba, todo; se você 

nunca jogou bola naquela quadra, você acompanhou um filho ou uma filha num 

festival de dança, você assistiu um torneio da cidade, você, de alguma maneira, 

você participou nem que seja de uma missa naquele ginásio, mas você já 

frequentou que lugar; se você não frequentou, a sua família frequentou. Então é 

um momento muito oportuno a reinauguração, para que, assim, se Deus quiser, 

logo em breve passando a pandemia, as nossas crianças, nossos jovens, terão 

a quadra coberta para poder jogar seu futebol, jogar seu vôlei, algo que há tantos 

anos ficou parado sem nada ser feito, e, graças ao empenho do Cojó e a sua 

equipe, todos os funcionários que lá trabalham, hoje temos o ginásio 

reinaugurado - não é para esse momento, é para um pós-pandemia a gente ter 

um local onde as crianças e os nossos jovens poderão jogar o seu futebol e ter 

momentos de lazer na nossa cidade.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita um aparte: “Só para colaborar com o que senhor está dizendo, até 

estou rascunhando aqui uma Moção de Aplausos que a gente queria ingressar, 

convido a Vossa Excelência, quem mais quiser assinar, o nobre Vereador 

também, porque eu também cresci na quadra jogando, e quem não cresceu 

jogando? Memoráveis campeonatos que a gente tinha, vários times que aqui a 

gente cita que ali era um local de evento, de entretenimento também, houve 

apresentação de educação física, houve na formatura juramento de bandeira, 

um espaço espetacular que ficou parado no lapso desse tempo aí, abandonado 

à sorte aí, e aos pombos, jogado aos pombos. É muito importante, sim, como 

Vossa Excelência falou, e quero convidá-lo para assinar junto com a gente e 

quem mais se dispor assinar uma Moção de Aplausos que eu acho que é 

relevante; quando tem erro, a gente aperta, mas aí foi feito não só... no caso, o 

empenho do pessoal também muito grande dos jovens, dos demais e também 

com a colaboração da empresa da iniciativa privada, pessoal que doou 

depósitos, areia, tinta, e o que o senhor falou, não houve contrato de mão de 

obra, pessoal doou guindaste, outro doou tinta, algumas pessoas que nem 

querem aparecer também doaram... Então esse daí tem que a gente dar o devido 

aplauso e convido Vossa Excelência para assinar com a gente a Moção para ser 

lida aqui.”. O vereador Sérgio de Paula Franco retoma a palavra: “Muito 

obrigado, nobre vereador, pelas palavras, e sim, com certeza quero assinar junto 

com Vossa Excelência. Senhor Presidente, agradeço e gostaria também, não 

tendo mais trabalho...”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita um aparte: 

“Senhor vereador, eu sou um cara que, quando eu estou errado, eu abaixo a 

cabeça, mas quando eu estou certo também, eu mantenho a minha posição, né?  



 

 

 

Eu fui um cara que eu fui convidado, eu não concordo com certos tipos de coisas 

e certos tipos de palavras; eu parabenizei a todos os caras que trabalharam 

dentro daquela quadra coberta, sim, tiro o chapéu; se eu fosse convidado, até 

eu mesmo, sou pintor, eu iria lá fazer; a única coisa que eu acho oportuno é a 

situação, como eu falei, é uma opinião minha, porque fazer um evento desse 

hoje, por que que simplesmente a Prefeitura não colocou lá na página da 

Prefeitura? ‘Estamos reinaugurando, estamos pintando, agradecemos, isso e 

aquilo.’. Agora, eu seria muito conivente, eu, não tem três dias atrás esse evento 

da quadra coberta, eu fui lá questionar uma situação de um bairro que também 

está há quatro anos atrasado, eu não seria conivente sentar numa mesa, 

desculpe, o senhor foi representar a Câmara Municipal, foi representar, acho que 

representou a todos até, louvável, mas eu não seria conivente em ver uma 

situação dessa. É a mesma coisa de você bater palma pra louco! Podia colocar 

na página da Prefeitura lá, ‘fizemos essa repintura, agradecemos à iniciativa 

privada’, mas tem muitas outras coisas. Não sei se eu estou errado ou se alguém 

há de concordar, mas tem umas muitas outras prioridades. O João é um cara 

excelentemente, eu faço questão de assinar essa Moção, Vereador Marcelo, 

pelas pessoas que trabalham lá. Me diga uma coisa, reinaugura, vai o Prefeito, 

bate palminha, fala um monte de coisa, mas quem trabalhou... ele trabalhou lá 

para fazer aquilo? Ele que correu atrás da iniciativa privada pra fazer aquilo? Ele 

tomou algum partido? Não, então não concordo, porque eu não fui lá, eu não vou 

sentar numa mesa se eu não movi uma agulha para fazer nada lá. Eu queria 

que... se eu fosse, ‘ah, só quero me aparecer’, seria esta minha posição. Quantas 

pessoas, comissionados me ligando, ‘você tá com inveja’, inveja do quê? Porque 

não fui eu que fiz aquilo? trabalhamos aqui ((inaudível)) a iniciativa privada 

ajudou? Eu busco incentivo com muita gente aí, muitos amigos, inclusive, nessa 

época de pós-pandemia, uma iniciativa privada, que nem desse município é, 

olhou e falou: ‘você quer uma força?’, essa força foi negada. Seria lá atrás a 

sanitização, por quê? Porque foi o Fábio que trouxe. Está aqui, celular, liguei 

para o Prefeito Tajiri e falei, ‘Ah, não! A gente tem que ver isso’, está aqui, está 

gravado! Aí fica difícil, você concorda comigo? Como que eu vou fazer um 

negócio, sentar numa mesa, parabenizar, parabenizo todos que trabalharam lá, 

todos, tiro o chapéu, profissionais, muitos amigos meus, mas não vamos 

defender uma causa com tantas outras coisas acontecendo na nossa cidade. 

Tudo é pandemia, logicamente, mas nós temos infraestrutura, nós temos Sabesp 

para fazer coisas aqui, nós temos poste caindo, como o vereador Fernando 

também questionou no bairro Castelano, e outros postes caindo também lá no 

Vertentes. Uma estrada aqui na Igreja Bárbara que fizeram, desculpem a 

palavra, a cagada que fizeram de passar uma máquina... não sei quem autorizou 

jogar uma terra podre lá. Nós temos uma via que o Presidente pediu, que faz 

anos também, que é só 1.800 metros para ser pavimentadas, e não foi. Todos  



 

 

 

somos culpados nisso, todos, cabe a gente também chegar e questionar o 

porquê que nós não pedimos o adiantamento dessa obra a 12 anos atrás? Todos 

somos culpados. Desculpa, é meu modo de pensar, mas aqui a culpa é de todos, 

o Legislativo e o Executivo, todos somos culpados de não ter cobrado a 12 anos 

atrás aquilo que deveria ser feito na nossa cidade. Obrigado, professor.”. O 

vereador Sérgio de Paula Franco retoma a palavra: “Pra concluir, senhor 

Presidente, como vivemos num país democrático e também respeito a opinião 

de todos, mas eu também não posso deixar de reforçar que eu continuo meu 

posicionamento parabenizando ao Cojó e a todos que trabalharam, que fizeram, 

sim, o seu dever de casa; muitos não o fazem. Então, em 12 anos, teve tanto 

diretor, tanto secretário, tanto Prefeito, e não foi feito. Neste momento, foi feito, 

‘Ah, mas que está errado?’. O que está errado precisa ser visto, precisa ser feito, 

o quê está certo tem que, sim, ser pontuado...”. O vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita uma aparte: “Quero também... concordo com várias situações, 

pontuações que o Fábio falou, mas também quero parabenizar o diretor do 

esporte, o Cojó, pela iniciativa do trabalho que foi realizado, ficou muito bem 

feito, e parabenizar também a todos aqueles quem colaboraram com ele, os 

coordenadores, funcionários, ajudantes, os meus parabéns! Muito obrigado, 

senhor Presidente.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita um 

aparte: “Eu quero também... respeito o caráter e sei que foi forjado na batalha e 

no calor dos ânimos, Fábio, e a democracia é isso mesmo, a gente tem aqui... 

seria... tem que ter as diferenças dos pontos de vista, mas como o Sérgio falou, 

eu bem friso aqui também, manter a minha posição, é bem aquilo, quem fez, fez, 

quem não fez, perdeu a vez. Como essa quadra coberta foi importante e ficou e 

eu sei do empenho do pessoal lá e, para mim, não importa, é na gestão, sabe? 

Se o Prefeito vai levar a fama, o que importa é que o pessoal lá trabalhou e ficou 

lindo lá; um espaço daquele é um espaço para evento, tem história lá, Fábio, 

você, quantas vezes faz segurança lá? Quando você trabalhou lá? Nos 

campeonatos que vinha time de Salesópolis, Mogi das Cruzes, Belgo, Panelinha, 

até citar, nós crescemos, eu cresci na quadra coberta, as terças e quintas que a 

gente pegava a quadra, locava a quadra pra gente jogar, fazia quatro, cinco times 

lá. Então, quem jogou bola, como o Sérgio falou, sabe da importância; quem não 

jogou foi lá ver campeonato, ver apresentação do seu filho, foi pegar o diploma, 

o juramento da bandeira de alguém, é um espaço excelente. É claro que agora 

a gente vai ter que respeitar. Eu só peço para o próximo gestor e aos demais 

que tenham zelo, porque ficou lindo lá, ficou um espaço maravilhoso; que tenham 

zelo e façam um uso consciente do espaço. Volte a promover campeonatos 

quando puder, com o fim da pandemia, volte a trazer lá o local de bem, reunião 

de pró-família; e não como é hoje, um hospital de campanha ao lado lá, que a 

gente está passando por isso, obrigado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita um aparte: “Querendo só pra frisar, professor, que aqui eu não estou  



 

 

 

contestando o que foi feito, está maravilhoso, como o Marcelo mesmo frisou, eu 

mesmo tenho várias lembranças daquele local, muitas lembranças boas. 

Parabenizo, de novo, falo novamente que estou aqui parabenizando a equipe 

que trabalhou lá, certo? Mesmo que todos ajudaram, várias pessoas que 

contribuíram para sair aquilo lá, está sendo parabenizado, o qual eu tiro o chapéu 

pelo que foi feito, com o esforço deles, com o esforço da iniciativa privada; não 

foi gasto um tostão. Parabenizar o Cojó que saiu andando de perna e batendo 

na porta de todo mundo, e isso aí não foi visto, só que eu não acho digno, digno 

a pessoa montar o circo para subir no palanque, e simplesmente dar um pedaço 

de papel para quem trabalhou, tipo, não, dá um incentivo, dá um incentivo, dá 

um bônus, parabéns, obrigado, seria mais bonito. E eu falo isso para o senhor 

não contra ninguém que estava lá dentro e que trabalhou, muitos são meus 

amigos e fizeram um excelente trabalho, trabalho de primeira, e espero 

novamente poder adentrar àquele ginásio, espero novamente adentrar como 

vereador, como policial, como cidadão, levar meus filhos pra fazer um futebol, 

como muitos aqui viram as copas que já existiram, que eu já até participei da 

Copa Comércio pela imobiliária do Marcelo a muito tempo atrás, como 

representante. Então, estou parabenizando e, sim, a atitude de quem realmente 

trabalhou e não a atitude de subir no palco para fazer a festa com samba do 

crioulo, muito obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita um 

aparte: “Eu faço das suas palavras as minhas, parabenizando a administração, 

bem como a equipe que faz parte dessa administração, que a equipe que está 

lá hoje, que está, como o Vereador Fábio colocou, a equipe que correu atrás do 

patrocínio, a equipe que pintou, a equipe que fez a todo trabalho, ela faz parte 

dessa administração. Então nós estamos reconhecendo a administração. E não 

é demérito nenhum nós reconhecermos quando a administração faz um bom 

trabalho, quando não faz, prova disso é que ficou 12 anos parado. Então porque 

tem um problema no bairro A, no bairro C no bairro D, que não vai poder fazer o 

ginásio também? Eu acho que tem que se fazer, sim, o bairro A, o bairro B, o 

bairro C; o asfalto A, o asfalto B; a manutenção da via A, manutenção da via B; 

a lombada A, a lombada B, mas também tem que fazer pelo esporte. E aí entra 

mais ainda o reconhecimento dessa equipe do esporte, que, mesmo sem 

recurso, mesmo sem recurso, correram atrás. Será que é demérito? Ou será que 

houve alguma falha na Secretaria de Obras? Por exemplo, não ter feito a 

manutenção da estrada, como o vereador Fabio falou? Ou será que foi mais 

mérito da equipe de esportes que, mesmo sem recurso, conseguiu fazer aquilo 

lá? Então acho que nós temos que reconhecer, sim, o belíssimo trabalho que a 

administração fez dentro do ginásio de esportes por todas as situações que 

Vossas Excelências colocaram aqui dos campeonatos, enfim, de todas as 

atividades que foram feitas no ginásio de esportes. Temos que reconhecer, e 

Vossa Excelência foi muito feliz nesse conhecimento junto à equipe do esporte,  



 

 

 

reconhecendo o trabalho que a administração, juntamente com a sua equipe de 

esportes, que também entrou ali Secretaria de Obras, porque tem que fazer uma 

drenagem lá no fundo, enfim, a iniciativa privada, eu vi muita gente criticando na 

rede social, ‘Ah, por que que não doa uma máscara? Por que não doa isso? Por 

que não aquilo para a saúde?’. Poxa! Mas têm profissionais, por exemplo, 

empresários que fizeram a doação porque eles estão ligados à área do esporte, 

não que eles não sejam à saúde, mas estão ligados ao esporte, quer ver o 

esporte na cidade crescer e, por isso, optaram de colaborar com o esporte para 

que a gente tivesse aquele espaço reativado; não é o momento de se utilizar 

aquele espaço, ficou muito bonito, eu recebi o convite também, não pude 

comparecer porque eu tinha outro compromisso, se não tivesse, teria ido 

também, até para reconhecer o trabalho que foi feito por essa excelente equipe 

que está desenvolvendo o trabalho no esporte hoje, tá? Então faço das palavras 

de Vossa Excelência as minhas. Muito obrigado, vereador.”. O vereadora Sérgio 

de Paula Franco retoma a palavra: “Senhor presidente, só para concluir, 

agradeço a palavra dos nobres pares. Quando a gente enaltece um trabalho bem 

feito, a gente gostaria de mostrar para todos os comissionados que estão 

trabalhando, todos os efetivos que estão trabalhando, que bom seria se todos 

fizessem a sua parte! As pessoas que doaram, a iniciativa privada, somos muito 

agradecidos a todos, e que bom seria se todos também se empenhassem em 

todas as causas, é claro. Mas, nesse momento, preciso enaltecer o esporte, 

precisa enaltecer a devolução de um patrimônio do município, patrimônio esse 

que, para quem mora no município desde muitos anos, eu sou nascido e criado 

aqui, aquele ginásio, eu conheço aquele terreno quando era só água ali, não 

tinha quadra, eu era bem criança, mas eu lembro porque ia trabalhar com meu 

pai lá no Vertentes, lá no Castelano, e a gente passava por ali, tinha um taquaral 

onde hoje é a ponte, e aquele espaço era um brejo só, e aquela quadra foi 

construída no mandato do Prefeito José Maria de Siqueira, inaugurado no ano 

de 81 pra 82. Então eu acho que falta também o reconhecimento de devolver a 

placa de inauguração daquele prédio e dizer o que é a verdade, aonde é que foi 

adquirido os recursos para ser construído. A história não pode ser apagada. E aí 

eu volto lá atrás, precisamos dar nome àqueles que fazem. E eu achei muito 

bonita a postagem que o Cojó fez, inclusive, quando... ele não colocou a foto 

dele abraçado com o Prefeito e falar: ‘Oh, a gente é o...’. Não, ele colocou a foto 

dos meninos raspando a sujeira do pombo, e ali está o nome de quem estava lá, 

ali está a foto de quem estava lá. Então, não vou citar nomes aqui, porque estava 

lá os funcionários, quem viu as fotos sabe do que eu estou falando. Então, um 

funcionário que ele é comissionado e ele raspa sujeira do pombo, ele está 

fazendo mais que a função dele, porque ele poderia falar: ‘Opa! Isso aqui não é 

para mim’, mas ele está fazendo. E aí o funcionário que vai lá e pinta a quadra, 

e pinta a grade, com toda iniciativa privada que ajudou doando grade, doando  



 

 

 

tinta e tudo mais, nós precisamos ter um novo olhar para aquilo que é bom, para 

aquilo que funciona, para aquilo que dá certo e enaltecer para que isso melhore, 

para que continue; e aquilo que está errado, nós precisamos continuar 

pontuando e fazendo da nossa cidade cada dia melhor. Senhor Presidente, muito 

obrigado, agradeço a todos pela participação e, nobre vereador Marcelo, faço 

questão de assinar com Vossa Excelência.”. Não havendo mais vereadores 

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

Silva faz suas considerações finais: “Em nome da Câmara Municipal do nosso 

município, deixo registrado aqui as minhas condolências aos familiares e amigos 

dos falecidos Celso Simão, de Santa Branca, e o Seu Moacir Campos, do nosso 

município. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço aos presentes declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta 

Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 17 de 

Agosto de 2020. 
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