
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Aos vinte e quatro 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. 59 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 17 de agosto de 2020. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo 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 informa: 

“Antes de passarmos às Indicações, gostaria neste momento de parabenizar; 

hoje tem dois amigos nossos aí fazendo aniversário: Jorge, o senhor Vereador 

Jorge Mishima e o senhor Vereador Fábio Mohamed. Parabéns aos dois 

vereadores!”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 

105/2020. 2. Ofício nº 105/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: Portarias n° 242 ao 257/2020. Decreto n° 

3.491/2020. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura da Indicação nº 82/2020. 1. Indicação nº 082/2020, de autoria 

do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo tome providências necessárias para que seja 

feito um serviço de máquina motoniveladora e cascalhamento em toda sua 

extensão na Estrada Paraíso, sentido ao lado direito onde atualmente reside 

Família Maehara. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 019 e 

031/2020. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de Lei n° 019/2020 

– Revoga a Lei n° 1.876, de 06 de dezembro de 2.019, que altera o § 4° Art. 12 

° da Lei n° 1875, de 26 de novembro de 2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO.  2.  Projeto de Lei n° 031/2020 –  



 

 

 

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

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

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 142 ao 145/2020 e da Moção 

de Aplausos nº 007/2020. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Requeiro à Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do 

requerimento de minha autoria que trata sobre o uso de vitamina D aos 

munícipes da nossa cidade em prevenção ao coronavírus e, também, peço a 

inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 19/2020, que foi deliberado há 

poucos instantes.”. O senhor Presidente, acatando o Requerimento do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva informa: “Vai ser colocado na Ordem do Dia o seu requerimento. 

Agora, quanto à colocação, nós vamos chamar uma reunião e vamos colocar 

semana que vem a deliberação.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “O requerimento do vereador Sérgio, deliberado em Plenário, 

é de que o Projeto de Lei entrasse na Ordem do Dia e foi aprovado. Então, não 

só o requerimento de autoria do nobre Vereador, como o requerimento também 

do PL do Executivo. Então, o requerimento foi aprovado em Plenário para ser 

colocado na Ordem do Dia, foi isso que eu entendi. É isso? O vereador Sérgio 

fez dois requerimentos.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Não. 

Ele fez dois requerimentos.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Num 

requerimento só, ele fez duas solicitações: ele requereu a inclusão desse 

requerimento que ele está apresentando e a inclusão na Ordem do Dia, com 

todas as letras ele colocou na Ordem do Dia, do PL 019, e Vossa Excelência 

colocou em deliberação e foi aprovado por unanimidade no plenário. Então tem 

que entrar na Ordem do Dia.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Sim, eu respondi ao nobre vereador que eu estou deferindo um e indeferindo o 

outro. Vai ser colocado na Ordem do Dia, nobre Vereador, o seu requerimento.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Senhor Presidente, acho que 

Vossa Excelência não... ou não compreendeu o requerimento do nobre 

vereador, porque, assim, ele está requerendo pelo plenário, o plenário é 

soberano! Ele está requerendo a inclusão do projeto na Ordem do Dia, não é só 

o requerimento, é o Projeto, inclusive. Então, Vossa Excelência, não é questão 

da Vossa Excelência deferir ou indeferir, quem tem que deferir ou indeferir é o 

plenário, rejeitar ou aprovar, o plenário aprovou a inclusão do Projeto 019 na 

Ordem Dia, e aí Vossa Excelência tem que incluir na Ordem do Dia de acordo 

com o requerimento aprovado pelo nobre Vereador. Me desculpe, ô, Presidente, 

mas foi votado, foi votado o requerimento do vereador, se caso o plenário 

rejeitasse, não entraria na Ordem do Dia, seria apenas deliberado, mas o 

plenário aprovou a inclusão na Ordem do Dia.”. O Sr. Presidente Robério de  



 

 

 

Almeida Silva diz: “Ele pediu dois requerimentos. Os dois requerimentos, ele 

pediu. Ele pediu para incluir na Ordem do Dia o requerimento que ele já tinha 

conversado comigo na antessala.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: 

“Sim, senhor Presidente, entenda o seguinte: ele pediu os dois requerimentos. 

Esse requerimento, de praxe, nós já fazemos isso na Casa, avaliamos, 

avaliamos, normalmente nós fazemos isso, a mesa diretiva analisa e vê se é 

prudente na Ordem do Dia a urgência. Como Vossa Excelência já havia 

conversado com o vereador Sérgio, viu a necessidade de apresentar na Ordem 

do Dia, incluiu na Ordem do Dia. Mas o Nobre Vereador, ele fez um requerimento 

solicitando a inclusão do PL 19 também na Ordem do Dia e Vossa Excelência 

colocou em votação no plenário!”. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Na verdade são meas culpas, meias certezas. O nobre Vereador 

realmente solicitou para que fosse votado o requerimento e a PL, né? A Vossa 

Excelência colocou no global, eu acho que deveria se definir: ‘é requerimento tal, 

eu vou colocar em votação, e o projeto tal, como nós talvez não haja urgência, 

esse Presidente vai colocar na próxima sessão.’ Então foi uma coisa globalizada, 

por causa disso deu essa pequena confusão que é perfeitamente sanável, muito 

obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “É, realmente foi 

colocado global os dois requerimentos. Então só para justificar em ata, estou 

colocando o requerimento de inclusão na Ordem do Dia. Inclusão do 

requerimento do nobre Vereador, professor Sérgio Franco: aqueles que são 

favoráveis permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, que se 

levantem. O Requerimento está APROVADO então. O requerimento vai ser 

colocado na Ordem do Dia. Agora a PL, eu não vou colocar em votação, fica 

para entrar para a reunião das comissões na quinta-feira às 14h30 e a gente 

coloca na próxima sessão.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Apenas para justificar, é que realmente essa PL, ela tornou sem efeito, 

se o senhor colocar hoje, colocar semana que vem, colocar o ano que vem, não 

vai fazer diferença nenhuma, até porque o prazo para se firmar o convênio, 

agora, devido ao período eleitoral, já se encerrou. Então eu gostaria só de que o 

Primeiro Secretário ou Vossa Excelência informasse qual foi a data que foi 

protocolado esse processo, esse Projeto de Lei nesta Casa. Só por gentileza, eu 

requeiro à Vossa Excelência informar a data que foi protocolado.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Foi dia 20 de agosto de 2020.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Não, não, a mensagem, senhor 

Presidente, a mensagem do PL 19. A mensagem do PL 19; 20 de agosto foi na 

semana passada.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa responde: “Vereador, 

foi no dia 10 de junho de 2020.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

pergunta: “Dez de junho?”. O vereador Fábio Rogério Barbosa, responde:  



 

 

 

“Junho.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Junho, 10/06/2020, 

resumindo, nós estamos junho, julho, agosto, praticamente dois meses com esse 

projeto e hoje ((inaudível)) entrou em deliberação. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Só pra justificar 

em ata também, a Sabesp pediu a suspensão da Audiência Pública e até hoje 

não deu mais retorno para voltar a audiência Pública. Vamos dar continuidade 

nos trabalhos.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 142/2020: Requer 

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

Departamento Competente para que seja realizado o serviço de limpeza em toda 

extensão da Estrada Kobayashi (antiga Estrada Velha de Biritiba) e 

principalmente próximo a ponte. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 143/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Setor Responsável para que seja encaminhado um 

documento que conste o nome dos médicos que atendem nas UBS do município 

de Biritiba Mirim, tal como, a inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), 

frequência e horários que atendem no sistema público de saúde e valores que 

recebem. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 144/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo, junto aos Departamento Responsáveis, tome providências e 

encaminhe o contrato n° 30/2020, de capa a capa para análise e fiscalização. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 145/2020: 

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

Órgão Competente a fim de que seja feito estudos da possibilidade de 

fornecimento de doses de Vitamina D aos munícipes através do sistema 

municipal de saúde, dando prioridade aos indivíduos dos chamados grupos de 

risco da COVID -19. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

LEONARDO VENANCIO MOLINA, MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

E SERGIO DE PAULA FRANCO. 5. Em única discussão e votação a Moção de 

Aplausos e Parabenização nº 007/2020 - a todos os envolvidos na revigoração 

e reforma do Ginásio de Esportes, conhecido como “Quadra Coberta”. O 

vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar 

os nobres vereadores que fizeram essa Moção de Aplausos, e, se permitirem, 

gostaria também de assinar junto, até porque eu acompanho aquele ginásio de 

esportes ali que a gente... esse Vereador é livre para parabenizar, também como 

é livre para criticar, mas a gente tem que parabenizar as coisas que estão sendo  



 

 

 

bem feitas, que a gente sabe ali a luta que eles fizeram para reformar aquela 

quadra e fizeram parcerias com comércio; parabenizar a todos que fizeram suas 

doações, a todos que ajudaram. E eu tenho certeza que depois dessa pandemia 

vai ser bem utilizado aquele espaço. Então eu não poderia deixar de não 

parabenizar, de não participar. Então queria parabenizar a todos que colocaram 

a mão na massa e conseguiram reinaugurar aquele espaço. Então, se vocês 

permitissem, gostaria de assinar junto com vocês e parabenizar a todos 

envolvidos; têm meu carinho e o meu respeito. Muito obrigado.”. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Feliz foi essa iniciativa dos vereadores, o 

Leonardo, do Marcelo e o professor Sérgio. Eu, nesse... todos os períodos que 

fui vereador também, solicitei por inúmeras vezes para que o Executivo fizesse 

uma reforma. Esse Ginásio de esportes era o centro de atenções de Biritiba 

Mirim, todo mundo ia lá assistir! Muito bem citado, inúmeros jogadores se 

revelaram lá e inúmeras equipes também apresentavam para nós. Panelinha 

ficou na memória, é um time de Salesópolis, é um excelente time, né? E 

parabéns mesmo. Realmente nós batalhamos muito enquanto Vereador, mas 

nós não conseguimos ter sucesso nessa empreitada. Quero de antemão dizer 

que o Cojó foi uma figura importante nesse processo, está certo? Muito 

importante, nós temos que reconhecer isso, e ele foi junto, ele e o pessoal que 

se propuseram; eu, a princípio não acreditava nessa façanha também, viu, 

senhor Presidente? Duvidava dessa iniciativa e que pudesse dar certo, porque 

se nem o Executivo conseguiu fazer; isso todos os vereadores, todos os prefeitos 

que se passaram, não tem exceção nenhuma, nenhuma! Está certo? E o Tajiri 

de pronto liberou com certeza para que desse esse aval para que os 

colaboradores pudessem fazer serviço. Está de parabéns. Eu também gostaria, 

vereadores que tiveram essa iniciativa, de também assinar juntamente com os 

vereadores. Acho que todos eles, seria importante a gente reconhecer esse 

valor, está bom? Muito obrigado, senhor Presidente.”. APROVADA. O vereador 

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

vou posicionar agora é apenas uma forma de alerta, até porque eu também estou 

pesquisando sobre o tema na questão, principalmente, das moções. Eu estive 

acompanhando algumas sessões dos Legislativos regionais aqui, mais 

especificamente Itaquá, Suzano e Poá, e surgiu uma discussão na semana 

passada nessas Câmaras Municipais sobre a questão das moções, títulos de 

honraria e tudo mais. Nós estamos agora num período eleitoral, então há grande 

dúvida, principalmente da câmara de Itaquá, eles ficaram quase uma hora e meia 

discutindo se era legal ou não a apresentação de Moção, de Parabenização e 

tal. A gente sabe que o Título de Cidadão, neste período eleitoral, ele já é 

proibido automaticamente, porque a lei ((inaudível)) anterior. Como eu estou  



 

 

 

praticamente fora da questão da lei eleitoral, eu requeiro à Vossa Excelência, até 

para preservar os subscritores que são candidatos à reeleição, da entrega ou 

não desta Moção dentro deste período eleitoral. Eu entendo, pelo menos no meu 

entendimento, que o plenário é soberano pra qualquer tipo de propositura, está 

certo? Só que, pelo menos o jurídico da Câmara de Itaquá, se eu não me engano, 

e da Câmara de Poá, inclusive o jurídico da Câmara de Itaquá até entrou ao vivo 

na própria sessão; me desculpa tomar esse tempo, senhor Presidente, mas é 

para até para orientar os próprios colegas que são candidatos à reeleição. O 

próprio jurídico, a Procuradoria Jurídica, ela se posicionou contra a apresentação 

de Moção de Parabenização e coisa e tudo mais. Inclusive tinha uma Moção até 

de pesar de um ex-vereador que faleceu lá e eles ficaram na dúvida se 

apresenta, não apresenta. E, naquela ocasião da semana passada, eles 

suspenderam todas as moções que tinham sido apresentadas naquela sessão 

para fazer uma avaliação jurídica um pouco mais profunda. Eu não coloquei esse 

tema antes da votação da Moção, porque eu entendo de que a moção é uma 

propositura livre do plenário, dele, o plenário decidir. Agora, a precaução é, 

senhor Presidente, é essa moção, ela foi aprovada, ela será encaminhada aos 

homenageados, se, aí sim eu solicito a atenção de Vossa Excelência, é que 

analise, juntamente com o jurídico da Casa e a administração da Casa, baseado 

na lei eleitoral vigente, que modificou algumas coisas, se é possível entregar 

essa Moção aos homenageados dentro desse período ou se teremos que 

aguardar um pós-campanha para assim entregarmos aos homenageados. 

Solicito a atenção de Vossa Excelência, porque, amanhã ou depois, aprovada 

essa Moção por essa Casa e entregue aos homenageados, amanhã pode vir um 

questionamento em cima dos vereadores que são candidatos à reeleição por 

estarem utilizando um trabalho legislativo de parabenização para, entre aspas, 

angariar votos, que foi uma discussão muito profunda lá e eles ficaram discutindo 

quase uma hora; as duas Câmaras ficaram....uma ficou uma hora e meia, a outra 

ficou uma hora, então acho que é de fundamental importância a gente trazer 

esse tema para que a gente possa ter uma Normativa do Tribunal de Contas do 

Estado, do Tribunal Regional Eleitoral que, na realidade, pelo menos eu não 

recebi, não sei se veio para esta Casa, até gostaria depois de consultar a Vossa 

Excelência se veio para esta Casa, para passar para os nobres vereadores, 

alguma normativa para que a gente possa ter um rumo dos trabalhos que a gente 

possa apresentar, principalmente nesse período eleitoral. É uma precaução para 

os colegas que são candidatos à reeleição. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Obrigado, Nobre Vereador, eu vou consultar o 

jurídico e vou solicitar um parecer do mesmo, muito obrigado.” Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura da retificação do Parecer Jurídico e do Parecer das  



 

 

 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 029/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 6. Parecer Jurídico e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 029/2020, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão 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] e 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 029/2020: 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 o Projeto por 

unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva informa: 

“Antes de chamar os vereadores que se inscreveram para fazer o uso da 

Tribuna, os oradores, eu gostaria de passar um recado já, tá? Vai ter reunião das 

Comissões no dia 27/08/2020 às 14h30. Reunião das Comissões, na qual eu 

gostaria da atenção dos senhores que, se puderem comparecer todas as 

comissões, seria bom, que é para a gente dar andamento no nosso trabalho. 

Salientar também que, embora esteja no anexo do Projeto de Lei 019, onde a 

Sabesp pediu o adiamento da audiência pública no dia 04/06, ou seja, 4 de junho 

de 2020, a Sabesp mandou um e-mail para esta Casa solicitando o adiamento, 

ok?”. Em seguida, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada nominal dos 

Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Primeiramente, queria parabenizar aos 

nobres colegas que estão fazendo aniversário hoje, o Fábio, não estava 

sabendo, meus parabéns! Que Deus venha derramar saúde na vida de vocês aí, 

muitas bênçãos, e o vereador Jorge Mishima, meus parabéns! E eu gostaria de 

pedir a dispensa da sessão, eu tenho uma reunião agendada numa cidade 

vizinha, como não há mais trabalhos a serem tratados, a dispensa desse 

vereador.”. O Sr. Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. O 

primeiro vereador inscrito é o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, 

com a palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, vice-presidente, senhores 

da mesa, nobres pares e a todos que nos assistem aqui na internet, funcionários 

desta Casa. Venho aqui nesta Tribuna hoje justamente apenas para dois temas, 

pretendo ser bem rápido. Primeiro é para celebrar também o aniversário aqui do  



 

 

 

nobre Vereador Fábio Mohamed, parabenizar por essa data de hoje, viu, Fábio? 

Completa mais um ano, pedir que Deus te abençoe e te conceda a força, 

sabedoria, para continuar trabalhando esse trabalho combativo que você faz, 

tanto na Polícia Militar como frente ao Legislativo aqui. Que, como este Vereador 

combativo e ativo que você é, que luta pelo interesse da população, a você meus 

sinceros parabéns. Boa sorte na caminhada, seja aqui ou na Polícia Militar, de 

coração mesmo, vai meu voto de coração para você que é uma pessoa que 

admiro e aprendi a conviver e admirar ainda mais nesse tempo.”. O vereador 

Fábio Rogério Barbosa, diz: “Muito obrigado.”. O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo retoma a palavra: “Também não posso deixar de citar aqui, 

parabéns ao grande homem, pai de família, santista, que ninguém é perfeito 

também, ninguém é perfeito, alguma coisa tem que ter! Jorge Mishima. Vereador 

esse de vários mandatos, dono de uma sabedoria ímpar, o qual eu tenho o 

prazer de conviver aí por mais de oito anos e aprender com este que considero 

uma das mentes mais privilegiadas dessa cidade, do qual tenho o prazer de 

chamar ele de mestre, sansei, nihongo, principalmente tomodachi, que é meu 

amigo. E desejo, do meu coração, Jorge, para você saúde, paz, toda felicidade 

do mundo, que o senhor possa almejar seu legado que o senhor contribuiu e 

deixa para essa cidade ao fim do mandato, que o senhor não pretende mais se 

candidatar, e a contribuição para a cidade e sejam seguidos pelos atuais nobres 

pares e os que aqui virão em 2021. Só posso agradecer pelo carinho, pelo 

conselho, ensinamento a mim dispensado e a honra de poder ter o senhor, 

chamá-lo de amigo. Com o senhor, aprendi ser mais gente, mais humilde, mais 

resiliente e resignado com o que não pode ser mudado, que me ajuda muito hoje. 

E, por incrível que pareça, recebi um texto do meu irmão hoje, algumas pessoas 

que encontram a gente na cidade, Jorge; eu tenho pensado muito em você, 

também deixar aqui que o Jorge tem sido uma pessoa ímpar também na 

consideração. Recebi um texto, quero ler bem breve, senhor Presidente, não vou 

ultrapassar o tempo, nobres pares que gostariam de ouvir. É um momento de 

reflexão desse dia, que fala justamente da resignação, pelo momento quais 

estamos passando nós e todas as pessoas que perderam alguns entes queridos 

também na cidade: “Segunda-feira, 24/08 - Reflexão do Dia - Precisamos estar 

preparados para o inevitável, existem situações na vida que não podem ser 

mudadas e outras circunstâncias nem mesmo evitadas. Por mais difícil que seja 

aceitá-la, se faz necessário saber conviver com elas. E preciso saber também 

do nosso interior e do nosso psicológico para não sofrermos tantos com o que 

nos machuca e por vezes nos infelicita. A aceitação de determinado 

acontecimento tornará dor mais amena e a isso damos o nome de resignação. 

(...)”. Que é justamente isso eu aprendi com a cultura e com a sabedoria do  



 

 

 

Jorge. Tem coisa que a gente não pode ser contra, é inevitável, a gente tem que 

se resignar, aceitar. Principalmente quando ela é de Deus, vem da sabedoria 

perfeita. “(...) Ser resignado não é o mesmo que ser conformista ou aceitar tudo 

sem nada fazer para mudar essas coisas, não é isso. Ter resignação é ter 

humildade, compreensão e paciência, por isso é muito importante saber lidar 

com fatos e situações onde pouco ou nada mais poderá ser feito. Revoltar-se 

contra lei da vida ou contra a lei de Deus não é uma atitude de quem disse que 

acredita n’Ele. Somos provados ao longo da jornada terrena e devemos passar 

por essas provas, porque não permaneceremos nela eternamente, nos 

lembremos de que estamos matriculados num educandário e será bom 

passarmos e que possamos sair dele vitoriosos e aprovados. Nos resignemos e 

confiemos cada dia mais no Mestre dos mestres, pois é d’Ele que recebemos as 

melhores lições de enobrecimento e resignação. Que tenhamos com essa 

segunda-feira, o início de uma semana carregada de paz e muito amor, 

principalmente com aqueles que convivem conosco.”. Nessas palavras, eu 

estendo também a todos vocês, que têm sido um prazer e o suporte, a ajuda que 

todos têm com palavras e, aqui, parabéns mais uma vez para o Fábio e para o 

Jorge, que tem me ajudado muito nisso daí. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

O próximo Vereador inscrito é o vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a 

palavra, diz: “Boa tarde a todos, mesa diretiva, vereadores, internautas que estão 

acompanhando a sessão online aí. Primeiramente agradecer a Deus pelo... me 

dar mais um ano de vida aí e parabenizar o meu amigo também o... que como o 

Marcelo falou, decano, né? O decano aí cheio de experiências. Eu também 

chamo ele de professor, viu, Marcelo? Pessoa íntegra que mostra para a gente 

a real situação. E agradecer a todos que me parabenizaram. É um dia importante 

na minha vida e vou ser bem sincero, falar para vocês, é um dia que eu não 

gosto muito dele, que eu tenho medo de morrer nesse dia, que você nem 

imagina; logo no dia do seu aniversário, isso é um medo. Todo mundo tem um 

medo, né? Mas o que me traz à Tribuna hoje, nobres Vereadores e mesa diretiva, 

internautas, é um uma simples questão que essa semana passada nos trouxe 

um transtorno muito grande, acredito que todos os vereadores foram cobrados 

pela situação no bairro do Rio Acima. Uma situação atípica que a gente não sabe 

como que aconteceu, o porquê deixou de acontecer e nós fomos procurados por 

diversos moradores de lá. Ou seja, estava tudo certinho, tudo funcionando, 

transitavam veículos da melhor forma... um bairro também que estava 

abandonado há muito tempo lá, mas estava tranquilo, eles podiam sair podiam 

entrar. E essa semana pra cá, o direito de ir e vir das pessoas lá praticamente 

foi furtado. Bom, antes dessa sessão, vieram dois moradores do Rio Acima, os 

quais me informaram sobre uma postagem que a Prefeitura disse que não  



 

 

 

autorizou a jogada daquele material. Atrás disso, a gente fomos atrás da 

engenharia SR, onde falamos com o engenheiro e o engenheiro falou assim: ‘Foi 

autorizado, sim.’. Ou seja, alguém autorizou. O engenheiro falar para você: ‘Ô, 

vereador, você acha que a minha empresa, a qual é grande, que trabalha com a 

Petrobras da vida e outras empresas, ia jogar simplesmente terra sem 

autorização?’. Ou seja, foi autorizado. Ficaram de mandar pra esta Casa a 

documentação de quem autorizou, nome, tudo, em qual a gente vai tomar as 

devidas providências. E também sobre uma postagem que não foi autorizado, 

foi autorizado, mas daí você vê uma postagem do Executivo dizendo: ‘Estamos 

aqui fazendo a manutenção’, onde vieram cidadãos hoje falando que essa 

máquina, a qual seria da agricultura, para fazer o cronograma de escoamento, 

não poderia nem estar ali. Essa máquina ficou apenas queimando combustível 

apenas para tirar essa foto. Ou seja, ele falou ‘Quem fez a laminação toda lá e 

jogou esse material foi totalmente a empresa’; questões que a gente vai 

averiguar certinho para poder tomar as demais providências. Essa pessoa... as 

pessoas lá estão abandonadas, simplesmente não sei se foi para agradar 

alguém ou fazer alguma coisa; estamos no período eleitoral, todo mundo sabe, 

não sei se foi para agradar alguém, só que agradou um, e ferrou com milhares. 

Pessoas ficaram ilhadas e, nesse interim aí, a Prefeitura não fez o mínimo 

necessário de deixar uma máquina para rebocar um veículo. Poderia ser o 

mínimo, deixar uma máquina com operador lá, o reboque, esse veículo tira daqui. 

A prefeitura, novamente, para tentar consertar o que já estava mal feito, mandou 

uma máquina passar nessas ruas e essa máquina passou, só que deixou um 

metro de terra na porta de cada morador, que não pôde sair. Esse fim de semana 

meu foi... meu fim de semana, juntamente... antes disso, agradecer a uma equipe 

de gaioleiros que tem na cidade aí que tem guinchos, tem gaiolas aí, onde eles 

ajudaram a levar comida para animais, comida. As pessoas compravam, 

depositavam, a gente levava para eles lá, porque eles não tinham como sair, 

porque só entrava jipe e trator por outros lados. E o que me deixa mais indignado 

e chegar para falar para os senhores hoje que nós devemos cobrar essa atitude, 

uma atitude. Mesmo com chuva, Guararema fez a sua parte lá! Prefeito Adriano 

parece que determinou que se fosse notificada a empresa e que eles 

consertassem o estrago que fizeram e foi feito de imediato. Estamos recebendo 

agora, nesse momento, mensagens aqui, Prefeito Adriano lá notificou a 

empresa. Como se a gente... agora tem gente falando já... estava agora ali, 

pessoas lá me falando: ‘Fábio, eles vão arrumar até a parte que é de Biritiba, 

porque eles precisam passar por aqui’, Uma vergonha! Uma vergonha uma outra 

Prefeitura vir até aqui e ter que arrumar um negócio que seria da gente - pra 

concluir, senhor Presidente - para arrumar coisa que não é da gente. Essa é a  



 

 

 

minha vinda hoje aqui. Quero agradecer a todos pelo que vem e vamos botar a 

mão na cabeça, vamos chegar e cobrar para que seja feita pelo menos um 

mínimo para aquele povo que estão no Rio Acima. Meu muito obrigado.”. O 

próximo Vereador inscrito, é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, com 

a palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres pares, a todos que nos 

acompanham pelas redes sociais: uma excelente tarde! Antes de entrar no 

assunto da qual me levou a essa Tribuna hoje, eu gostaria de congratular com o 

vereador Fábio pelo seu aniversário, meus parabéns, que Deus lhe dê bastante 

saúde, paz, felicidades, sucesso, bastante determinação nessa trilha que Vossa 

Excelência está trilhando e que obtenha êxito no seu caminho. Da mesma forma, 

ao nosso decano mestre, vereador Jorge Mishima, do qual o respeito é enorme, 

até pela experiência, pela idade e pela consideração e pelo suporte que nos 

oferece dentro desta Casa e também fora dela. Então, Jorge, que Deus também 

te ilumine, bastante saúde, bastante paz, bastante sucesso na sua vida. Senhor 

Presidente, nobres pares, eu gostaria de entrar num tema hoje, como eu já venho 

citando há algum tempo, eu tenho buscado fazer um trabalho legislativo de uma 

forma um pouco mais... macro, digamos assim. Não nas questões pontuais como 

o vereador Fábio colocou, mas depois eu vou também entrar nessa questão, 

mas nas questões macros, como a questão da Sabesp, que nós estamos 

discutindo aí, como a questão de... enfim, uma série de outras atividades, e hoje 

não é diferente. Na eleição passada, nós tivemos aqui a visita do atual, na época 

candidato a Governador, João Doria, ou João Doritos, como muitos chamam, 

né? Bom, naquela época ele esteve no nosso município, mais especificamente 

na área rural, na agricultura de propriedade de um produtor rural da nossa 

cidade. E lá fez as promessas de campanha, como todo político faz, de que vai 

ajudar a beneficiar a agricultura, vai isso, vai aquilo, vai aquilo... ofereceu 

mundos e fundos, ofereceu Deus e o Diabo para que obtivesse voto. Pois bem, 

ele foi eleito e, para nossa surpresa, senhor Presidente, nobres pares e a todos 

que estão nos ouvindo, o Governo do Estado, através do Governador João Doria, 

ele está no processo de desmoronamento e extinção das casas de agricultura 

dos municípios, bem como da CATI; quem é produtor rural sabe o que a CATI, 

a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é em Mogi, referência para 

a região. E o que faz a Casa da Agricultura? A Casa Agricultura, ela dá um 

suporte enorme ao pequeno e médio agricultor; o grande agricultor, ele não 

depende tanto da Casa da Agricultura porque ele tem os seus implementos 

próprios, ele tem o seu corpo de engenheiro próprio, enfim, mas o pequeno e o 

médio agricultor depende muito e muito da Casa da Agricultura. Seja ele, para 

ele conseguir o FINAME, como nós conversamos muito, né, vereador Walter? 

Para comprar um trator, a dificuldade que é, a dificuldade que é a documentação,  



 

 

 

e a Casa da Agricultura e aqui nós temos grandes profissionais que passaram 

por essa Casa Agricultura, como por exemplo, o Júlio Nagazzi, que é um 

excelente profissional, teve o anterior, eu esqueci... o Arano, excelente 

profissional que hoje está na CETESB, engenheiro da CETESB. A casa da 

Agricultura de Biritiba, ela sempre foi muito bem servida de profissionais da CATI, 

isso nós não podemos negar. O Júlio Nagazzi chegou ao ponto dele passar num 

concurso da agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado, e ser transferido 

quando ele assumiu o cargo em Araraquara, e, com movimento político que nós 

fizemos na cidade na época do governo anterior, mais os representantes, os 

agricultores, conseguimos fazer com que ele viesse para nossa região 

especificamente para atender Biritiba Mirim; ele respondia pela Casa da 

Agricultura de Biritiba Mirim junto a CATI. E quantos e quantos produtores rurais 

o Júlio ajudou no suporte técnico através da Casa da Agricultura? E aí 

infelizmente vem o Governador Doria e está querendo extinguir todas as Casas 

de Agricultura do Estado de São Paulo, todas as CATIs do Estado de São Paulo. 

Isso é um crime contra o agricultor! O nosso pequeno agricultor, nós que temos 

lá no assentamento do INCRA lá, mais de 70, 80 famílias que dependem também 

da Patrulha Agrícola da Casa da Agricultura. Como foi dito agora, não sei se foi 

pelo Vereador Fábio, pelo Presidente, que veio uma patrol que é para atender 

justamente as estradas rurais no nosso município; esse projeto saiu da Casa da 

Agricultura e fomos beneficiados, contemplados com esse maquinário, e, 

simplesmente, o governo do estado quer extinguir um patrimônio público do 

Agricultor. Então eu convido a todos os colegas, Vereador Marcelo tem muita 

influência, eu sei da capacidade de Vossa Excelência de conhecimento junto a 

colônia, ao vereador Jorge, ao Vereador Walter mais especificamente, que tem 

contatos, mais do que todos nós vereadores, com os próprios agricultores; é 

claro, cada um tem os seus conhecimentos aqui, mas que conclamamos aqui a 

todos para que possamos fazer um trabalho em conjunto, uma força política 

junto; cada um com seu Deputado, cada um com seu Senador, cada um com 

seu Deputado Federal, cada um com a sua força política, tentarmos remover 

essa ideia absurda que é acabar com a Casa da Agricultura do município de 

Biritiba Mirim. O agricultor já sofre no dia a dia: ele sofre pela intempérie, sofre 

pelo clima, pelas questões financeiras, sofre na dificuldade de conseguir um 

benefício ou um financiamento! O Vereador Walter é agricultor, sabe a 

dificuldade que é para se conseguir um beneficiamento, às vezes demora mais 

de dois anos para você conseguir um FINAME no Banco do Brasil! A burocracia 

é tanta! E, muitas das vezes, quem ajuda esse pequeno e médio agricultor, na 

maioria das vezes, é a Casa da Agricultura. Tem agricultores pequenos que não 

conseguem sequer ter recurso para comprar um maquinário, um implemento  



 

 

 

agrícola, e a Casa da Cultura, através da sua patrulha agrícola, vai lá e cede a 

esse pequeno agricultor o maquinário. É claro que não dá para atender a todos, 

mas o mínimo que se dá, tem-se feito, e até isso o Governo do Estado quer 

acabar, até isso! Quando o Governador vem em Biritiba Mirim, por sermos um 

polo potencial agrícola, e faz a campanha dele, depois ele vem e toma... ele está 

dando um tapa na comunidade de Biritiba, na comunidade de agricultura de 

Biritiba Mirim. Ele está traindo os agricultores que aqui o apoiaram, confiando na 

palavra de que ia ter um investimento na agricultura e, pelo contrário, ao invés 

de fazer um investimento, está retirando o mínimo que o agricultor da nossa 

cidade tem, que é o apoio técnico da Casa da Agricultura e da CATI. Então, eu 

não sei de que forma, nós já temos um abaixo-assinado virtual, de que forma 

nós podemos estar colaborando com esse abaixo-assinado para que a gente 

possa fazer essa gerência junto ao Governo do Estado para que não acabe com 

as Casas da Agricultura. Um detalhe que eu gostaria de frisar que é muito 

importante: qual a despesa da Casa da Agricultura dá para o Governo do 

Estado? Todos os profissionais, com exceção do engenheiro agrônomo, todos 

os profissionais da Casa da Agricultura são pagos pelo município! Conta de 

água, conta de luz, prédio, mobiliário, material do consumo, todas as despesas 

são pagas pelo Executivo. Todas! O governo do estado, ele apenas manda o 

técnico para fazer o acompanhamento dos projetos de auxílio aos agricultores. 

Ele entra com no mínimo cinco por cento de tudo que é investido aqui na Casa 

da Agricultura em Biritiba, e até isso o governador quer tirar de Biritiba. Já não 

dá nada, e o pouco que nós temos, ele ainda quer retirar! Então vai meu repúdio 

ao Governo do Estado por querer encerrar as atividades das Casas de 

Agricultura, não só de Biritiba, porque todo... às vezes a gente fala Casa da 

Agricultura, mas, por exemplo, nosso vizinho-irmão, Salesópolis, cidade coirmã, 

a Casa da Agricultura funciona muito bem lá com o cultivo deles, que é o 

eucalipto. Nós temos região do estado que é a apicultura, produção de mel, e a 

CATI está lá para ajudar a desenvolver; a Casa da Agricultura daquele município 

pequeno está lá para desenvolver. Os grandes produtores não serão 

prejudicados, porque eles já têm todo o aporte técnico e financeiro para continuar 

o seu trabalho, mas e os pequenos agricultores? E os médios agricultores que 

dependem muita das vezes - só para concluir, senhor Presidente - muita das 

vezes, muita das vezes na.... têm como sua base a Casa da Agricultura. Então 

eu solicito a todos os colegas que achamos uma fórmula, ou através de uma 

Moção, o mínimo, ou buscando junto aos agricultores o abaixo-assinado para 

que nós consigamos mobilizar nossa cidade, não só os nossos agricultores, 

porque o comércio depende da agricultura também. Então o comércio pode nos 

auxiliar nisso, para que a gente faça uma grande manifestação contrária ao  



 

 

 

fechamento da Casa da Agricultura. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de me retirar, tendo 

em vista que nenhuma matéria a ser discutida na tarde de hoje.”. O Sr. 

Presidente autoriza a retirada do vereador do plenário. O próximo Vereador 

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

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

Gostaria de aproveitar o momento que o nobre Vereador Jorge ainda está entre 

nós, para parabenizar o nobre Vereador pela passagem do seu aniversário, 

assim como passagem do aniversário do vereador Fábio Barbosa. Ingressa 

nesta Casa no Projeto de Lei 31, que denomina a rua que eu encaminhei aí; é 

uma homenagem à Dona Firmina, esposa do seu Felício, pai da Fernanda e 

Davi, irmã do Zé Gomes, motorista da prefeitura. Então peço aí a apreciação de 

todos nas próximas reuniões de comissões para que possamos aprovar esse 

projeto. Também agradeço a todos que votaram nesta sessão pela aprovação 

do Projeto também da denominação da rua que homenageia Joaquim Alves dos 

Santos, Seu Joaquim Fartura, uma pessoa das melhores que eu já conheci, tive 

a graça de ter a sua amizade por tantos anos e segue aqui essa singela 

homenagem a qual eu agradeço a todos os vereadores que participaram da 

votação. Também agradeço o momento em que colocamos o requerimento 145, 

que eu solicitei ao nobre Presidente ainda na inclusão da Ordem do Dia. Na 

sexta-feira eu assisti uma live com a Prefeita da cidade de Cristal, no Rio Grande 

do Sul, onde fiquei muito feliz ao ver o trabalho que eles estão desenvolvendo, 

sabemos que o Rio Grande do Sul teve um aumento muito grande nos casos 

posterior ao estado de São Paulo. Então, o momento em que eles vivem, ainda 

onde muitas cidades têm muitas pessoas infectando numa proporção muito 

maior que a nossa aqui na nossa região. E essa Prefeita né, ela... da cidade de 

Cristal, ela... enfermeira, foi Secretária de Saúde e, por dois mandatos, ela 

exerce mandato de Prefeita da cidade. Uma cidade pequena de oito mil 

habitantes que há mais de dois meses eles adotaram o sistema onde os médicos 

estão receitando a toda a população, sobretudo aos maiores de 35 anos de 

idade, uma dose elevada de vitamina D, e tem auxiliado em muito, onde um único 

caso de óbito aconteceu no mês de junho e, nos últimos dias, não há nenhum 

caso novo na cidade. Há vários dias não há novos casos. Por quê? Muitas das 

pessoas que estão sendo infectadas com o vírus nem procuram o sistema de 

saúde, porque estão passando assintomáticos por conta desse fortalecimento 

no sistema imunológico graças à ação da vitamina D. Então já estive, na própria 

sexta-feira, assim que assisti essa live, eu fiz a questão de encaminhar para a 

Secretaria de Saúde. Já conversei, inclusive, sobre a possibilidade de adentrar 

na cidade com esse tratamento para que todas as pessoas possam ter o sistema  



 

 

imunológico fortalecido para que não venhamos a ter novas vítimas. Quando a 

gente fala ‘novas vítimas’, entenda-se que, com o sistema imunológico 

fortalecido, você pode ser infectado, mas você entra no caso leve, você não 

chega nem a ser um caso moderado. Você dificilmente você vai necessitar de 

uma UTI, dificilmente vai chegar ao óbito. Como na cidade citada, não há 

nenhum novo caso na cidade aí nas últimas semanas por conta da saúde da 

população estar fortalecida. Então agradeço a atenção de todos aí e uma boa 

tarde, uma boa semana a todos.”. O próximo vereador inscrito é o vereador 

Lourival Bispo de Matos, que, com a palavra diz: “Apenas só parabenizar o 

Fábio por esse dia que... acredito que é um dia... cada lua grande que se passa, 

é um dia importante para cada um de nós. Então hoje, realmente, é seu dia, 

Vereador Fábio. Isso, eu quero que Deus te abençoe muito. Sei que a Vossa 

Excelência é uma pessoa que, como se diz? Tem um caminho pela frente, não 

como policial, mas talvez na carreira política. Eu só quero que Deus abençoe 

realmente cada dia, que clareia seus caminhos. E para meu mestre, Jorge 

Mishima, que se ausentou esse momento por outros compromissos, só quero 

desejar a ele muita felicidade; ele com a família; e que eu aprendi muito. É um 

mestre, como eu trato de mestre, porque é que tem me ensinado muito e também 

o respeito que ele me traz a minha pessoa. Então eu tenho... meu gratidão, afeto 

pelo vereador Jorge Mishima. Nós ficaremos o ano que vem praticamente fora 

desta Casa, mas Deus vai nos abençoar que vamos estar vivos para estar 

apenas visitando os colegas. Só quero que Deus nos abençoe e, para Jorge 

Mishima  quero que Deus dê muitas glórias de vida a ele, muita saúde para que 

nós possamos passar essa pandemia braba aí, que a gente podemos estar junto 

para a luta junto com os amigos e muito obrigado e que Deus abençoe a todos 

e uma boa tarde.”. Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna 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 declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.” Esta Ata lida 

e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 24 de agosto de 

2020. 
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