
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Aos trinta e um 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. 60 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva solicitou ao Vice-Presidente Leonardo Venâncio Molina que 

assumisse a Presidência da Mesa Diretora, e a nobre vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos para que assumisse a Vice-Presidência da Casa. 1. 

O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de agosto de 2020. O 

Nobre Vereador Jorge Mishima requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 044/2020. 

2. Ofício nº 044/2020 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete financeiro da 

Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de julho de 2020. 

Terminado o Expediente, passou-se aos Projetos em Deliberação. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO. 1.  Projeto de Lei n° 030/2020 – Altera o artigo 1º da 

Lei n° 442, de 20 de março de 1986, que dispõe sobre a transferência de área 

da classe de bens de uso comum do povo para bens dominicais e autoriza sua 

doação. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu não sei 

se já encerrou a leitura do Projeto ou não... só para salientar sobre esse Projeto 

que foi colocado em deliberação, que está sendo colocado em deliberação no 

dia de hoje, todos aqui tomaram conhecimento do uso que eu fiz da Tribuna na 

sessão anterior sobre a questão da Casa da Agricultura e dos agricultores de 

modo geral. O desmonte que o governo Doria está fazendo com as Casas da 

Agricultura do Estado; o descaso, principalmente com o nosso município, que 

está sendo feito não ouvindo a opinião dos agricultores. Eu depois vou me 

inscrever para falar na Tribuna, que eu vou falar especificamente sobre esse  



 

 

 

assunto, até porque nós já temos uma reunião com o Secretário de Estado, 

enfim, todas as tratativas que está sendo feita nessa semana, no decorrer da 

semana e depois do pronunciamento que eu fiz nessa Tribuna, mas, até por não 

fazer parte das Comissões, mas eu alerto aos colegas de que isso, esse projeto, 

e aí... esse projeto... não acredito que seja de interesse do Executivo, 

especificamente, mas o Governo do Estado induzindo ao Executivo a fazer essa 

doação da Casa de Agricultura. E a Casa da Agricultura, nós, pelo conhecimento 

que nós estamos tendo dentro desse processo de desmonte que o Governo do 

Estado está fazendo, não vai servir pra mais nada! Então por que que o Estado 

está querendo a Casa de Agricultura para dizer: ‘Olha, me dá a Casa de 

Agricultura, que eu vou doar o mobiliário’, sendo que até hoje, desde 1986, o 

mobiliário sempre foi bancado pelo próprio Poder Executivo, o Estado nunca 

mandou nada a não ser os técnicos profissionais, que hoje aqui está a Juliana, 

como disse na sessão passada, passou o Júlio Nagazzi, o Heraldo, enfim. Então 

eu não entendo esse projeto como prioridade, ainda mais no momento crítico em 

que vive os agricultores não só de Biritiba, mas do Estado todo. Então eu alerto 

aos colegas para que vamos com calma na análise desse projeto, porque não 

faz sentido você fazer uma doação de uma área, de uma propriedade pública do 

Município para o Estado, sendo que o Estado está desmontando a Casa de 

Agricultura, esse pelo menos é o interesse. Nós acreditamos que tenhamos 

sucesso na empreitada que nós estamos pleiteando de o não manter as Casas 

de Agricultura, que o Governo do Estado não encerre, mas é um processo, é um 

projeto que está vindo contra o que está sendo colocado em prática hoje. Nós 

estamos fortalecendo, tentando buscar o fortalecimento e a manutenção da 

Casa da Agricultura, e o Governo do Estado está querendo o prédio para ele 

para fazer o quê? Então eu alerto os colegas que, quando for analisar esse 

Projeto nas comissões, que se acautelem quanto a essa questão. Não vejo como 

prioridade, tá certo? Eu acho que isso aí poderia ser protelado, até para que 

possamos ter uma clareza maior de como vai ficar a questão das Casas da 

Agricultura. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O Sr. Presidente Leonardo 

Venâncio Molina diz: “Nobre Vereador, esse Projeto entrou em deliberação e 

vamos discutir com as Comissões a respeito desse projeto, porque ninguém vai 

tomar nada da nossa cidade à goela abaixo, tá bom? Obrigado.”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só para não me furtar 

se Vossa Excelência também deixar eu fazer um breve comentário também 

sobre o projeto, gostaria também de salientar que endosso as palavras do nobre 

vereador Fernando. Meu posicionamento quanto a essa doação também desse 

prédio público para o estado também, de antemão, eu sou já prontamente contra, 

já quero deixar bem aqui, porque quem viu nascer a Casa da Agricultura e o 

suporte que ela deu por muito tempo... hoje não, hoje ainda está um pouco mais 

sucateado, mas tivemos aqui engenheiro agrônomo, tivemos o Heraldo Urano,  



 

 

 

o Júlio, e o incrível que, por mais que me pareça, foi na campanha para 

Governador do Estado, nós fomos falar com um grande produtor aqui, sabe? E 

esse produtor falou que o Márcio França não atendia aos anseios dos 

agricultores da cidade. Inclusive, o governador João Doria foi aqui e foi na 

lavoura dele; eu pergunto hoje: ele está atendendo fazendo isso? É assim que o 

Governador Doria está ajudando os agricultores? A gente sabe que esse grande 

agricultor que o Doria fez aí talvez não precise da Casa da Agricultura, a gente 

sabe disso, tem CNAE para bancar um engenheiro agrônomo, um grupo de 

pesquisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Casa da Agricultura, a gente 

teria que turbinar ela, equipar ela de profissionais técnicos, expedir o CAR, 

expedir o ITR, o Incra, cadastramento que são necessários, documentos pra 

você fazer um FINAME, um PRONAF, que não... a outorga, que o produtor rural 

não consegue no Banco do Brasil um financiamento sem ter o CAR, hoje não 

consegue. Salesópolis, a Casa da Agricultura faz, faz o CAR para eles, faz o ITR, 

o cadastro, mantém atualizado. Então eu acredito que isso é uma solapada pra 

gente, é um tapa na cara! O cara falar que vai apoiar? Não saiu do gabinete, não 

veio na nossa região o Governador! Me desculpa, não estou aqui por quê? 

Porque ele veio aqui, assumiu compromisso, ele gravou o vídeo, falou que... não 

que eu estou falando do Márcio França, pelo amor de Deus! Mas se ele não 

tivesse assumido compromisso, né? E agora ele quer piorar ainda, que é 

deteriorar, utilizar o quê? Não mandou um nada...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita um aparte: “Só a título de esclarecimento de todos os nobres 

pares e quem está nos assistindo, na semana passada eu ouvi uma entrevista 

do Secretário de Agricultura, da qual ele confirmou na entrevista na Rádio 

Metropolitana, para a jornalista Marilei Schiavi, que ele esteve em Biritiba 

visitando a agricultura; o Secretário de Estado! Aí eu fui questionar ao Secretário 

de Agricultura: ‘olha, vocês receberam o Secretário de Agricultura do Estado em 

nosso município?’. ‘Nem sabemos que ele veio’. Liguei ao Prefeito e perguntei: 

‘Prefeito, o senhor tem ciência, o senhor recebeu o Secretário...?’. ‘Não estou 

sabendo que ele veio aqui, Fernando’. O Secretário vem, como Secretário de 

Estado, e não sequer comunica os entes que são do próprio estado, que é o 

caso do município - por aí a gente já vê a desconsideração. Quanto à questão 

do agricultor em específico, do qual o Governador João Doria, o inimigo número 

um do agricultor, é o inimigo número um do agricultor, esteve aqui, esse mesmo 

agricultor hoje ele faz parte do Conselho Estadual da Agricultura! Eu não vi até 

agora, e eu, conversando com diversos agricultores, não vi sequer uma 

manifestação nesse sentido. Na quinta-feira, Vereador Marcelo, nós 

conversamos hoje pela manhã, quinta-feira nós vamos ter uma reunião com o 

Secretário de Estado da Agricultura, com os representantes dos agricultores do 

Alto Tietê, junto à Prefeitura de Mogi, através da pessoa que está coordenando, 

que é a Juliana. Então nós temos representantes de Salesópolis, aí eu fiz a  



 

 

 

inscrição para Biritiba, o vereador Marcelo fez inscrição por Biritiba, o vereador 

Rodolfo, de Salesópolis, enfim, cada um Legislativo fez... agora mesmo estava 

recebendo a demanda do grupo. Mas o Secretário de Estado esteve na cidade, 

sequer comunicou, sequer venho conhecer a Casa da Agricultura! E aí ele fala 

para mim, fala para os ouvintes de que a Casa da Agricultura não será a mesma 

porque ele vai tirar o burocrata da Casa da Agricultura e vai levar para o campo! 

Poxa! Nós tivemos o Júlio Nagazzi, todos os agricultores sabem que o Júlio 

Nagazzi estava no campo, o Heraldo estava no campo, a Juliana, que está aqui 

hoje, a Flaviana, que está aqui hoje, está no campo. Então ele só falou mentira, 

só falou mentira. Então é por isso a minha preocupação, desculpa, senhor 

Presidente, mas acho de suma importância... Vereador Marcelo, mas é de suma 

importância o que nós estamos discutindo aqui, porque nós estamos falando da 

economia da nossa cidade, nós não estamos falando de um parquinho que vai 

vir para cidade, nós estamos falando da economia da nossa cidade que gira a 

agricultura. Muito obrigado, vereador Marcelo, pelo aparte.”. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo retoma a palavra: “Só para encerrar, eu queria falar 

que o meu sentimento, assim, a gente não tem aqui rabo preso, até que não 

tenho interesse, tenho rabo preso com a cidade, os moradores aqui, com os 

agricultores, o qual seria a importância deles. Queria dizer que a impressão que 

a gente tem é que o governo Doria não sai do seu gabinete, toma as decisões 

de dentro lá, sabe? E é um erro, porque a importância da nossa cidade pra 

agricultura, ela é de suma importância. Eu acredito que a gente deva, assim... 

como tem aqui o Walter, que é da área da agricultura, temos o Jorge, que 

conhece “n” pessoas, defende, faz parte de uma colônia também... então eu 

acho que todos os vereadores aqui, sabedores da questão problemática da 

agricultura, a gente deveria se posicionar a favor deles, assim como foi feito na 

época da crise hídrica, que se a gente não comprasse a briga, e não acionasse, 

não apelasse, eles teriam aqui, intervir, como intervieram aqui junto à questão 

da produção agrícola. Se não fosse a gente sair, arregaçar as mangas... eu acho 

que, para isso, ainda falta fôlego; é fim de mandato, eu não vou abrir mão, pedi 

para o Fernando fazer a inscrição minha também, vou lá quinta-feira, sim, 

gostaria que se vocês pudessem mais alguém se inscrever, que eu acho que é 

uma causa que vale a pena a gente estar lá em Mogi lá. Lembrando que, quando 

teve aqui, teve reunião aqui, no remédio, ali no Padre, né, no centro, Lar Escola, 

teve no Cocuera, onde veio Barjas Negri, da gestão, e eles fazem mais seguro 

a reunião onde eles têm base política eleitoral, que nem Mogi, só para arrematar 

aqui, Mogi é base do PSDB, mas nós vamos lá brigar, entendeu? Pelos 

agricultores daqui, que a gente não está falando de partido, a gente está falando 

dos produtores rurais da nossa região aqui, que não pode perder a Casa da 

Agricultura, é só isso, desculpa, senhor Presidente, é que eu não vou usar a 

Tribuna, já gostaria de deixar prontamente que eu não vou nas Comissões  



 

 

 

assinar nenhum parecer que seja favorável à doação da Casa da Agricultura.”. 

O Sr. Presidente Leonardo Venâncio Molina diz: “Com certeza, temos aqui 

também, só para lembrar a todos, temos o Vereador Walter Machado, como 

agricultor, e temos também o vereador Jorge Mishima, que foi Presidente duas 

ou três vezes da Associação dos Japoneses do Kaikan, e isso, vamos cuidar 

com carinho, todos os vereadores das comissões.”. Em seguida, o senhor 

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 032/2020. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO.  1.  Projeto de Lei n° 

032/2020 – Dispõe sobre a denominação de logradouros e dá outras 

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

DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 146 ao 150/2020 

e da Moção de Aplauso nº 007/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 146/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja feito o 

conserto da grade de proteção da ponte Tietê. APROVADO. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Senhor Presidente, gostaria de 

solicitar à Vossa Excelência, se possível, tendo em vista o assunto que nós 

cuidamos agora há pouco, e tendo em vista o escasso tempo que nós temos 

para nos reunirmos todos até quinta-feira, se Vossa Excelência pudesse 

averiguar uma manifestação de quem se produz de acordo, porque talvez não 

possa estar na quinta-feira, da gente fazer um ofício contrário ao fechamento da 

Casa da Agricultura, para a gente poder protocolar pessoalmente a 

manifestação. Se o senhor puder fazer uma votação de quem quer assinar junto, 

a gente já poderia pedir inclusive para o Departamento Jurídico elaborar esse 

ofício agora para já assinar quem quer assinar, para, já na quinta-feira, a gente 

encaminhar, por gentileza.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Só para complementar em cima do que o vereador Marcelo estava 

falando, eu, na semana passada, até entrei em contato com o Presidente para 

ver a possibilidade de eu apresentar uma Moção na data de hoje, assinada por 

todos os vereadores, só que não tinha tempo hábil porque eu estava ainda 

buscando subsídios ainda para preparar essa Moção, e eu só consegui 

praticamente encerrar essa Moção na sexta-feira. Então por isso não entrou na 

Ordem do Dia e também não... mesmo assim, respeitando a posição do 

Presidente, que me convidou até a Câmara para discutirmos sobre essa questão, 

então não apresentei, tá? Mas seria de bom tom, como o próprio vereador 

Marcelo colocou, que a Câmara se manifestasse, né, não esse Vereador, não 

Vereador Marcelo, mas o conjunto da Casa, em nome da Presidência, fizesse o 

manifesto, uma Moção para quê... pelo não fechamento das Casas da 

Agricultura. Obrigado.”. O Sr. Presidente Leonardo Venâncio Molina responde: 

“Senhores vereadores, eu vou consultar o jurídico e a gente já resolve a questão  



 

 

 

desse Projeto.”. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO 

DE MATOS E LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 147/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que o mesmo, junto ao Departamento Competente, seja feita a manutenção 

das estradas do Vale do Garrafão, Sertãozinho, Carapicuíba Terceira, com a 

máquina motoniveladora e cascalhamento. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 148/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que interceda junto aos Órgãos Competentes para que seja feita a pintura 

da sinalização de solo, tais como lombadas, guias rebaixadas, faixas de pedestre 

no Jardim do Bairro Yoneda e Vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 149/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente e que o mesmo preste 

esclarecimentos referente à falta de fiscalização intensiva em prol ao combate 

da pandemia causada pelo coronavírus, COVID -19. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS 5. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 150/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, 

tome providências e sejam executados serviços de melhoria nas ruas do bairro 

do Castellano. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a nobre vereadora pelo requerimento, e o qual esse 

Vereador também já protocolou diversas vezes até ofício na Prefeitura e não 

obtive respostas. Então o requerimento é de grande valia, é uma obra que se 

encontra inacabável, se deteriorando e prejudicando aí... é um descaso com o 

dinheiro público e que está... eu passo ali todos os dias para vir trabalhar, e eu 

passo pela Avenida Brasil ali no Castellano, e já venho cobrando há bastante 

tempo e não obtive nenhuma resposta do Poder Executivo. Então a Prefeitura, 

ela faz descaso com isso. Então eu gostaria de parabenizar a senhora, gostaria 

de, com a sua permissão, gostaria de assinar junto esse requerimento, e se a 

senhora obtiver quaisquer respostas, gostaria que a senhora também pudesse 

compartilhar com esse vereador, que eu venho brigando por essa obra aí junto 

com a senhora, muito obrigado.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Agradeço pelas palavras e tem toda a permissão 

de assinar comigo mesmo, e lá está em estado revoltante, né? E a gente não 

recebe mesmo a resposta do Executivo, infelizmente, ele não está negando a 

resposta para a gente, Vereador, para a população toda. Obrigada, Presidente.”. 

O Sr. Presidente Leonardo Venâncio Molina se manifesta: “Quero também 

parabenizar a vereadora pelo requerimento 150, a qual esse Vereador, junto ao 

Lourival Bispo de Matos também, fomos até a Prefeitura para tomar providência 

a respeito dessa rua da Avenida Brasil e, até agora, não tivemos resposta.  



 

 

 

Parabéns pelo requerimento, vereadora.”. APROVADO. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 031/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 6. Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 031/2020, 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], 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 031/2020: 

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

[Sim], Juniel da Costa Camilo [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 solicita que seja feita a chamada 

nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria que fosse computado o 

meu tempo ao nobre vereador Fernando, e não tendo mais matéria a ser 

discutida, eu preciso me retirar da sessão pois tenho compromisso”. O Sr. 

Presidente atende o pedido do vereador. O primeiro vereador inscrito é o 

vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

Presidente, Secretários, vereadora assumindo papel de Vice-Presidente, 

vereadores, internautas. Eu não ia nem fazer uso da Tribuna hoje, Presidente, 

mas venho hoje aqui para trazer uma situação desagradável. Acho que, 

inclusive, a todos os vereadores, inclusive, essa situação fica desagradável, né, 

porque estamos no período pandêmico, um período de tristeza, de famílias que 

estão perdendo entes queridos, temos exemplos nessa Casa, que é a família do 

nosso Vereador e amigo Marcelo, e professor Sérgio, que teve uma irmã com 

também com sintomas, né, professor? Eu, na minha família, com dois irmãos 

também com sintomas e temos gente de grupo de risco, e você receber, como 

todos sabem, sou muito procurado para receber denúncias nessa cidade, e você 

receber uma denúncia do Executivo estar fazendo festa dentro de um sítio, ‘Ah! 

Como que o Fábio descobriu isso?’. Festa onde teve banquetinho, onde teve 

mais de... muitos carros entrando, ‘Ah, Fábio, você descobriu como?’. Tá aqui ó, 

localização, mandaram para mim do local, pessoas mandando localização do 

local, rua, número e local. Aí você chega na porta, como um bom policial, 

pergunta para a pessoa, logicamente que não ia com essa cara lavada, estava 

de máscara, a pessoa chega na porta e fala assim: ‘Oi amigão! É aqui que é a  



 

 

 

festa? Reunião do prefeito? Ah! Você é candidato ou você é convidado?’. Não, 

eu falei, ‘Sou Fábio Mohamed’, “pelo amor de Deus, Fábio, não faz nada”! Eu 

não vou fazer nada? Onde fica a obrigação da gente aqui estar cuidando todo 

dia para acabar com festa, com aglomeração nessas casas aqui, nessas ruas, e 

o próprio Executivo fazendo festa regada a banquete? E o mais agravante, você 

ver a pessoa pondo celular dentro de saquinho, para os convidados e muito 

menos candidatos, gravarem a situação. Agora, eu recebo situação, porque... 

‘Ah, como que ele descobriu isso?’. Não tenho culpa que as pessoas me ligam, 

e conhece e me denuncia, podia ser qualquer um de nós. Eu tenho certeza que, 

se fosse lá, lá no bar do Rancho do Juca, ia estar caindo gente lá dentro, ia fazer 

a mesma coisa, Juca, que te denunciar, não iriam? Aí você liga para a vigilância, 

cadê? Ninguém atende; você liga pra fiscalização, ninguém atende, por quê? O 

pau que bate em Chico tem que bater no Francisco também! O pau que bate no 

Chico, senhor Prefeito, bate no Francisco também! Quero ver com qual moral 

vocês têm agora de prejudicar o cidadão que está aí fora, mandar a fiscalização 

fechar o cara que está lá! Vocês estão fazendo festa, então não vai ter que cobrar 

dele também não, ou eu estou errado? Falei numa live e falo novamente, eu 

quero que apareça alguém para me desmentir, estou com áudio de pessoas que 

falaram que não foram no encontro. Diante disso, acabei de protocolar no 

Ministério Público uma denúncia de crime contra a saúde pública, contra a saúde 

pública. O exemplo vem de nós, o exemplo vem do Executivo! Eu quero ver com 

qual moral ele pode fechar uma igreja, um bar, ou multar alguém que está sem 

máscara na rua, eu quero ver! Falta de responsabilidade! Pessoas deram nomes 

para mim de lá, da portaria, já deu o nome para mim de quem organizou, quem 

deixou de organizar, onde comprou... foi boa a festa. Então, posso ser o chatão 

da história, vou ser o chatão, mas uma coisa eu falo, não adianta, no dia 15 de 

outubro, dia 16, se eu não estiver aqui, eu estarei na minha viatura. O Secretário 

que não estiver lá, ele vai continuar sendo escriturário. O poder acaba! Subir na 

folha de sulfite, é fácil fazer discurso, só que uma hora você pisa no chão, aí 

você cai na sua realidade. Enquanto eu estiver aqui, tendo parentes meus, 

amigos meus sofrendo por causa de uma doença maldita que ninguém tem 

controle dela ainda, e gente fazendo o que foi feito, eu vou encher o saco mais. 

Ainda mais partindo de pessoas do Executivo, o que deveria ser exemplo. Eu 

peço desculpas aos senhores, porque que eu estou falando meio exaltado, 

porque é o seguinte, estou com a situação na minha residência, estou com essa 

situação na minha casa, e eu sei o quanto é difícil. Você já ter 15 dias sem você 

poder olhar para uma pessoa que você todo dia abraça, que se cumprimenta 

com beijo no rosto! Então, eu peço desculpas aos senhores dessa exaltação, 

mas eu estou abrindo o peito aqui, porque enquanto estiver aqui, o pau que bater 

no Chico vai bater no Francisco também. Obrigado se eu passei do tempo, 

senhor Presidente.”. O próximo vereador inscrito para fazer uso da Tribuna é o  



 

 

 

Vereador Jorge Mishima, que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, mesa 

diretiva, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu boa tarde. Senhor 

Presidente, eu dificilmente tenho usado a Tribuna ultimamente, mas eu não 

poderia ficar alheio aos problemas que está acontecendo, principalmente 

partindo do traidor Doria. Falaram em toda reunião aí, eu acho que o Marcelo foi 

na reunião, o nobre vereador Fernando também, mas nós estávamos 

incumbidos de eleger o Márcio França, nós somos do partido do Doria, eu e o 

vereador Lourival, e nós não participamos da reunião também. Infelizmente nós 

elegemos, nós elegemos, porque é o nosso Governador também, uma pessoa 

que não tem olhado para os mais pobres na verdade, não é? Querem extinguir 

a Casa da Agricultura, que é o nosso representante maior do nosso município. 

Todos nós sabemos que nós somos os maiores produtores de alface e agrião do 

Brasil. Já fomos também do caqui, hoje perdemos para Minas Gerais. Não 

seria... seria leviano não falar também do Júlio Nagazzi, como bem disse o 

Fernando, Marcelo, outros vereadores também. Na crise hídrica de 2014, o Júlio 

Nagazzi foi uma pessoa importantíssima nesse contexto com o respeito à 

outorga para os agricultores do nosso município. Devo também salientar, senhor 

Presidente, senhores vereadores, que o Deputado André do Prado, o Deputado 

Gondim, superintendente, na oportunidade do DAEE, e principalmente o Márcio 

França, encaminhou a todas as secretarias para que pudéssemos ter mais 

facilidade com a outorga, que era a parte mais crítica do setor da água. Como 

disse o vereador Fernando, quinta-feira vai ser a reunião? Eu estou de acordo, 

como disse o nobre vereador Marcelo, que façamos essa Moção, e eu gostaria 

de assinar também. Mas eu não poderei comparecer à reunião, porque na 

verdade estou proibido, pela minha família, de me deslocar para qualquer... mais 

leve o nosso apoio a todos eles, tá? As eleições estão chegando, senhor 

Presidente, e é público e notório que eu não sei mais candidato; Lourival, grande 

amigo meu, não será, será uma grande perda para nosso Legislativo; talvez o 

Marcelo também, não sei se será também, uma perda lamentável. Os 

vereadores que compõem esse Legislativo hoje é muito bom, viu? Eu tive mais 

de 50 vereadores que passaram comigo nesta Casa, não é fácil concorrer a 

vereança, por causa disso, eu louvo e tiro meu chapéu ao Augusto, que teve sete 

mandatos, eu vim em segundo lugar, com seis mandatos; depois tem o Donizete, 

com cinco, e aí vem o Lourival, o Nagao, o Cury, Valdemar, enfim, não é fácil a 

reeleição. A primeira batalha não é tão difícil, viu? Mas a segunda e a terceira 

em diante fica muito difícil, né? Mas eu torço imensamente para vocês, porque 

nós percebemos que são pessoas de bem, que merece essa confiança e que 

vão representá-lo dignamente a todos vocês. Eu quero agradecer também aqui, 

senhor Presidente, o Marcelo disse palavras a meu respeito, o Lourival, 

infelizmente, não pude estar presente, e outros vereadores também, tive 

inúmeras congratulações através do Face, e que me deixou muito feliz, a minha  



 

 

 

família, meus amigos. Mas eu quero falar em especial ao Marcelo, o Marcelo 

hoje, sem menosprezo de ninguém, seria o melhor candidato a Prefeito de 

Biritiba. Eu falo isso sem sombra de dúvida! Pessoa honesta, trabalhador, amigo 

acima de tudo! Pra ser político não é só angariar voto, precisa de gerenciar, tem 

que ter humildade, tem que ter amor ao próximo, que eu acho que é o mais 

importante de tudo, porque se você não tiver isso, você só vai pensar em você, 

e a política não é dessa forma que se faz. Então eu lamento, mas a culpa é do 

sistema, né, Marcelo? Você sabe disso, né? Inclusive eu quero agradecer, 

Marcelo, o filho dele me homenageou colocando o nome do gato de Jorge 

Mishima; obrigado, não sou um gato, não sou felino, sou um mero vereador desta 

Casa. Então Marcelo, muito agradecido! Lourival dispensa maiores comentários, 

né? Tem um amigo que não leva a mal, nem leva pro lado negativo, nós sempre 

dormimos no mesmo quarto, né, Vereador? Então quero desejar a vocês, né, 

são expoentes aqui da vereança que vão disputar, o professor Sérgio, que eu 

tenho maior respeito... O vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: 

“Até em nossas viagens, sentamos juntos, chegamos no hotel ((inaudível)). O 

vereador Jorge Mishima retoma a palavra: “Muito obrigado. Então, permita, 

senhor Presidente, eu vou citar nominalmente o Valter também está 

despontando como um ótimo vereador; Juniel, me surpreendeu, tá? Muito bom! 

Vereadora Zuleika, eu falei isso para ela, eu tive a companhia de grandes 

vereadoras, mas a nobre vereadora sobressaiu, parabéns! E o Presidente desta 

Casa hoje, que está se saindo muito bem, quem sabe nas outras eleições será 

o Presidente, não será vice, mas será Presidente; Lourival, dispensa comentário; 

Marcelo, idem, Walter, amigo, parceiro, de poucas falas, mas coerente nas suas 

falas; Fernando, nem se fala, já vem acumulando experiência já de há muito 

tempo, não na Câmara, mas numa esfera um pouco maior, na Câmara dos 

Deputados, mais precisamente com o Gondim, tanto é que ele leva, 

inteligentemente, leva o nome de Gondim, né? O Reinaldo, que estará 

disputando, se não me engano, a Prefeitura, né? Sucesso a todos eles! Mas, 

infelizmente, não tem aquele que eu, de primeira vista, iríamos votar, que é o 

Marcelo. Mas desejo a todos vocês sucesso nessa empreitada; não é fácil, hein, 

não é fácil, mas não prometam nada que não possa ser feito, seja sincero, isso 

eu aprendi ao longo da minha carreira política, que são 26 anos. Resta mais 

alguns minutinhos, senhor Presidente? Eu acho que o senhor Presidente está 

sendo tolerante comigo. Então, é só para voltar ao tempo, no meu segundo 

mandato, fui o vereador mais ferreiro que tinha na Casa, batia foto, postava... e 

fui ameaçado de morte por duas vezes. Na época, o Prefeito era o Jairo Molina, 

tá certo? Eu achava que estava fazendo, eu, na minha concepção, eu estava 

fazendo corretamente, mas, politicamente, me equivoquei, porque só criticar não 

é o caminho certo, porque você fica desacreditado perante a população. Se o 

próximo candidato não for da sua... do seu partido, digamos assim, então você  



 

 

 

não vai fazer nada também? Então fica uma lição, viu? O bom Vereador é aquele 

que sabe tramitar entre o Executivo e o Legislativo, não é só criticar, né? É fácil 

criticar, mas amanhã entra um vereador ou um Prefeito que não é do seu partido, 

que não é do seu feitio, então esse, você não vai também trabalhar? Você vai só 

criticar? Então é importante que o vereador tenha a sua posição, mas, quando 

tiver que elogiar, elogiar com pulsos firmes, tá certo? Então fica aí um pequeno 

ensinamento que eu adquiri ao longo dos meus anos de Vereador, tá certo? Já 

fui uma pessoa que já bateu demais, bateu de uma forma que minha família até 

pediu para que fosse no Japão, que eu ia trazer problemas para a família, tá 

certo? Mas não leva a nada isso. É claro que você não tem que se omitir, mas 

você não pode ser essa pessoa que não tenha essa maleabilidade, sabe? Nós 

temos que ser flexível, porque a pessoa que te elege não quer saber se está 

brigando com o Prefeito ou não, ele quer ter solução, ele quer ver realizações, 

tá certo? Eu não sou a favor do Prefeito que está... critiquei muito, sou 

contundente quando fala, inclusive meu filho falou: ‘Pai, não bata muito no 

homem, porque reflete em mim’, e falei: ‘Filho, você é meu filho, você faça 

profissionalmente a sua função, e eu tenho que agir como manda uma pessoa 

do bem’. Mas obrigado, senhor Presidente, eu com certeza ultrapassei acho que 

os 10 minutos, fico agradecido e, mais uma vez, desejo sucesso a todos vocês, 

tá bom? Infelizmente, não estaremos mais aqui, mas estaremos aí prestigiando, 

e, se precisar de alguma orientação, estaremos às ordens. Muito obrigado, 

senhor Presidente.”. O Sr. Presidente em exercício Leonardo Venâncio Molina 

diz: “Nobre Vereador Jorge Mishima, quero também agradecer pelas palavras, e 

dizer que eu estimo muito, que o senhor é um velho Vereador aqui dessa Casa, 

seis mandatos não é para qualquer um, tem a minha admiração, e tenho certeza 

que tem a admiração de todos os nobres vereadores dessa Casa.” O próximo 

vereador a fazer uso da Tribuna é o vereador Fernando José Gonçalves, que, 

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

acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde! Na última sessão, quando 

utilizei dessa Tribuna, trouxe à tona a questão, mais especificamente, da 

agricultura, da Casa da Agricultura, e a situação dos agricultores da nossa 

cidade. Na realidade, foi um trabalho que se iniciou através de um produtor rural 

que me procurou, Rugi, meu amigo que foi Presidente do Conselho Municipal de 

Agricultura, e ali ele colocou a situação de como estava a situação das Casas da 

Agricultura. E eu fui a fundo,  chegando até a sessão passada, fazendo o 

discurso que eu fiz na Tribuna, utilizando a Tribuna para apresentar o desserviço 

do inimigo número um da agricultura do Estado de São Paulo, Governador Doria, 

e o seu Secretário também; e já na própria segunda-feira, após a sessão, recebi 

inúmeras ligações, inúmeras dos agricultores, muitos deles não estavam cientes 

do que estavam acontecendo, tomaram ciência através de uma divulgação do 

site da Câmara Municipal, da qual o meu discurso chegou até a esses  



 

 

 

agricultores; e, na terça feira, eu tive a felicidade de receber uma ligação do meu 

amigo... e quando eu falo amigo, não é porque o defendi aqui, mas é o respeito 

do Júlio Nagazzi, dizendo-se muito emocionado pelo discurso que foi feito, pelo 

reconhecimento do trabalho dele. E eu falei para ele, falei: ‘Júlio, eu não fiz nada 

mais além do que você proporcionou para a gente’, como bem disse o vereador 

Jorge Mishima, o vereador Marcelo, lá na crise hídrica de 2013/2014, o Júlio 

estava presente, outorga. Mas, resumindo, tomou-se uma proporção essa 

semana, de agricultores, representantes dos Legislativos das cidades vizinhas, 

e hoje recebi o convite para participar na próxima quinta-feira, primeiro participar 

de um grupo, e participar na próxima quinta-feira de uma reunião que acontecerá 

em Mogi das Cruzes, uma reunião técnica, com os representantes dos 

agricultores, sindicato rural, Prefeituras, Legislativo, e da qual eu fiz a minha 

inscrição, juntamente com o vereador Marcelo. De pronto, mandei para o 

Marcelo, e o Marcelo, ‘Poxa, faz a minha inscrição para mim, que eu estou no 

médico e tal”; eu fiz a inscrição do vereador Marcelo, são 100 vagas apenas e 

nós conseguimos a inscrição para participar. Mas, senhor Presidente, nobres 

pares e aos que estão nos ouvindo, o Governador Doria, ele quer simplesmente 

extinguir as Casas de Agricultura. E aí posterior à minha fala na sessão passada, 

teve uma entrevista do Secretário de Agricultura, o senhor Gustavo Junqueira, 

na Rádio Metropolitana, no programa da Marilei, por via fone, e ele dizendo que 

esteve em Biritiba, que ele reconhece que as Casas de Agriculturas, elas têm 

que se inovar, porque agora os serviços todos é home office, então o técnico 

consegue fazer, ele vai tirar o técnico, tem Casa da Agricultura no estado, que 

ele vai tirar o técnico que é o único funcionário da Casa da Agricultura, para 

mandar o técnico para o campo, que vai pegar o protocolo... aquela baboseira, 

aquela enganação que ele colocou na matéria, na entrevista que ele deu para 

essa jornalista... e falou que, simplesmente, o técnico agrícola, ele vai deixar de 

ser carimbador maluco. Então, quando ele fala que vai deixar de ser o 

carimbador, ele não conhece nem a realidade das Casas da Agricultura. Nós 

temos aqui a Juliana, da qual o Julio Nagazzi até, inclusive, me passou o contato, 

e eu agradeço a ele por isso, que é a nossa responsável pela Casa da Agricultura 

aqui, além, é lógico, do nosso Secretário e da nossa diretora a Pâmela, e o 

Isamo, mas nós temos o técnico da CATI aqui, o responsável técnico da CATI, 

que é a Juliana, que presta assessoria à Casa; nós temos mais de 300 mil 

propriedades rurais de Agricultura Familiar no Estado de São Paulo. Nós temos 

ainda todo o apoio, todo o apoio, não só, não só na nossa especificação aqui, 

que a questão mais forte nossa é a hortaliça, como disse o vereador Jorge, nós 

somos os maiores produtores de agrião e alface da América Latina, mas nós 

temos outras culturas, como a floricultura, por exemplo. Eu estava revendo um 

vídeo de 2012, que a Secretaria de Agricultura do Estado fez na época, da 

importância da Casa de Biritiba, da Casa da Agricultura em Biritiba; uma série  



 

 

 

de Produtores Rurais dando as suas declarações, de que forma eles 

conseguiram apoio técnico, de que forma eles buscaram novas tecnologias, 

inovações e tudo mais. Então o produtor rural, o agricultor, ele sabe da 

importância da Casa da Agricultura. Nós sabemos da importância da nossa Casa 

da Agricultura. Pode ser que no Estado de São Paulo, em alguma ou outra 

cidade, ela possa não funcionar, ela seja apenas um aparelhamento, mas, no 

caso de Biritiba, especificamente, ela funciona e muito bem! Claro, como o 

Vereador Marcelo colocou, falta ainda um suporte? Falta, a gente sabe que falta, 

aí compete também ao Executivo Municipal implementar esse suporte. Agora, o 

mínimo que nós temos, o desgovernador quer tirar de Biritiba. Quando eu falo 

que a agricultura é o carro-chefe, porque a agricultura, ela move a nossa 

economia; 90% da nossa economia, ela sai da agricultura, seja pelo ITR, seja 

pela mão de obra que ela gera, porque ela acaba, com a mão de obra gerada, 

ela acaba movimentando o comércio, ela acaba movimentando toda a cadeia 

produtiva da nossa cidade. E o Governador Doria, ele quer simplesmente 

extinguir o mínimo que nós temos! Já não traz nada, e o pouco que nós temos, 

ele quer extinguir. Então seria de grande valia, na quinta feira, nós estaremos lá, 

hoje, inclusive, senhor Presidente, nobres pares, fui adicionado num grupo de 

empresários e agricultores, mais alguns representantes dos sindicatos e 

associações, para participar do debate on-line sobre essa movimentação toda 

contra o fechamento das Casas da Agricultura do Estado de São Paulo. Então 

certeza, na próxima quinta feira, eu e o vereador Marcelo faremos o melhor 

possível para representarmos esse Legislativo em nome do agricultor da nossa 

cidade, da importância da agricultura da nossa cidade. Até quinta-feira muita 

coisa ainda vai surgir no grupo, muita coisa ainda vai ser discutida, mas nós 

temos que lutarmos de unhas e dentes, porque o que o Governador Doria está 

querendo fazer é simplesmente mostrar o que realmente é: traidor da agricultura, 

traidor do agricultor. Aí fui levantar, o Governador Doria esteve na propriedade 

aqui de um agricultor na época da campanha, dizendo que ia auxiliar o agricultor; 

hoje esse agricultor do qual ele esteve na propriedade, hoje esse agricultor, ele 

participa do Conselho Estadual de Agricultura! Ele participa do Conselho! Com 

certeza estará nessa reunião da quinta-feira e eu o perguntarei e questionarei 

qual o posicionamento dele dentro do Conselho Estadual da Agricultura! Porque 

não é possível! Não é concebível um agricultor da nossa cidade, eu não consigo 

entender, ele ser favorável ao fechamento de uma Casa da Agricultura, eu não 

consigo entender! Eu espero que essa não seja a posição dele, eu espero que 

não seja, porque aí, me desculpe, mas eu ficarei muito decepcionado se ele for 

a favor do Governo do Estado, por ser membro do Conselho Estadual da 

Agricultura. Eu acho que, como agricultor da nossa cidade, independente de seu 

porte, mas conhecendo - só para encerrar, senhor Presidente - mas conhecendo 

a briga diária que é o agricultor, que o agricultor tem, a labuta diária para poder  



 

 

 

tentar conseguir o mínimo de benefício possível através da Casa da Agricultura 

e, de repente, ser contrário. Então essa luta, nós começamos, agradeço as 

palavras do vereador Jorge Mishima quanto à questão do meu mandato; 

também, Vereador Jorge, farei como Vossa Excelência, standy-by, ligarei o 

standy-by, ficarei na reserva, como diz o outro. E sobre a questão do vereador 

Marcelo, a questão aí... a questão do grupo político, quando um grupo político 

tem palavra, ele vai pra frente; quando não tem aí, infelizmente, acontece esse 

tipo de coisa. Mas era isso, senhor Presidente, agradeço a todos os presentes. 

Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Leonardo Venâncio Molina informa: “Para 

deixar todos os vereadores cientes, vereador Fernando José Gonçalves, a 

pedido do vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, sobre o Ofício, ele já está 

providenciando junto com o Jurídico dessa Casa.”. O próximo vereador inscrito 

para fazer o uso da Tribuna, é o Vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a 

palavra, diz: “Senhor presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham 

pelo Facebook aí, uma boa tarde a todos! Gostaria de parabenizar a fala do 

nobre Vereador, o Marcelo. Gostaria de deixar aqui meu pronunciamento a 

todos, o apoio, o qual eu tive um curto tempo que passei pela Casa da 

Agricultura, onde angariei muito conhecimento, o qual eu não tinha 

conhecimento na área da Agricultura, mas somou muito e vi o trabalho dos 

profissionais aí e a dificuldade dos pequenos agricultores, o qual têm meu 

respeito, e gostaria de assinar junto com os vereadores, do qual quinta-feira não 

estarei aqui em Biritiba, mas vai com a assinatura desse vereador, com o apoio 

deste Vereador. Tenho certeza que os dois vereadores vão estar representando 

muito bem essa Casa aqui. Então também esse projeto não tem condições 

alguma, teria que dar incentivo para a agricultura, não fechar a Casa da 

Agricultura. Então um projeto que vem aí do Executivo, tenho certeza que todos 

vão, nós vamos apreciar muito bem, o qual já tem o meu voto contrário. Eu 

sempre... esse vereador foi livre, Vereador, eu falo que um vereador de pouco 

mais de um ano de vereança, mas livre para escolha, livre para poder se 

pronunciar, livre com posicionamento, sempre tive de fazer critica quando é 

necessário, de parabenizar quando é necessário. Estarei lutando sempre junto 

com vocês aqui. Agradecer as palavras do vereador Jorge Mishima, o qual tenho 

um grande carinho, um grande respeito, uma admiração, o qual a gente sempre 

conversa aí pelos bastidores aqui por dentro, tenho um grande respeito; 

Vereador Lourival, meu amigo de muitas datas, o qual trabalhamos juntos aí, 

tenho um grande carinho, respeito; e a todos vereadores aqui, o qual eu tenho 

um grande carinho e respeito pelo trabalho de todos. Então eu, de vereador de 

um ano e meio de mandato, o qual sou muito feliz, muito grato, muito honrado e 

muito preparado. Esse Vereador, sim, vem pra reeleição, sempre deixei isso bem 

claro, até porque a gente tem conhecimento de causa, agradecer ao Marcos 

Bertaiolli, Deputado Federal, o qual me convidou para o PSD, o qual me afiliei  



 

 

 

ao PSD, junto com o vereador Reinaldo, o qual que agora o Sergio também veio 

para o PSD, para a bancada do PSD, meus parabéns, Sérgio! Escolheu um 

partido muito bom, o qual a gente tem um deputado muito atuante, o qual 

viemos... o Marcos Bertaiolli nos atendendo aí, junto com o vereador Reinaldo, 

vereador muito atuante, muito preparado, o qual já conseguimos angariar 

emendas para Biritiba Mirim. Então fico muito feliz. Até para a agricultura, nós já 

conseguimos uma emenda de 250 mil para um trator para a agricultura de Biritiba 

Mirim, através do Marcos Bertaiolli, o qual nossa briga, porque eu sabia a 

dificuldade da agricultura; para a saúde, nós conseguimos também o valor 280 

mil para compra de uma ambulância... 210 mil, perdão; para covid, que já foi 

depositado na conta da Prefeitura, 300 mil através de mim, do vereador 

Reinaldo, que já estava solicitando ao Deputado; queria agradecer 

imensamente, e, para educação, vai vir mais 200 mil, totalizando 960 mil. Então 

me sinto honrado de um ano e meio de mandato, essa parceria que deu certo, 

essa aliança no PSD, o qual também tem o Deputado Alex Madureira, o qual 

tenho um grande carinho, estava junto com ele na Alesp a semana passada, o 

qual não participei da reunião porque estava na Alesp, que ele me ligou, “Juca, 

vou mandar emenda para Biritiba’, a qual ele tem um compromisso, Deputado 

muito atuante, Deputado que... o Presidente do PSD deu autonomia para esse 

trabalho, isso é bonito, essa aliança. Então, vereador Jorge Mishima, muito 

obrigado pelas palavras, eu sou Vereador novo, mas muito atuante, o qual minha 

mãe briga muito comigo, fica muito preocupada porque eu tenho hora para sair 

de casa, mas não tenho hora para voltar! Mas é isso o legal, gosto do que eu 

faço, estou preparado. Então gostaria de desejar a todos aí uma boa sorte a 

todos, desejar que Deus venha abençoar a vida de todos, e que tenho certeza 

que, através da política, uma política séria, responsável, a gente muda a vida 

das pessoas. Então me sinto muito preparado e muito obrigado a todos.”. O 

próximo vereador inscrito na Tribuna 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! A única coisa que eu gostaria de comentar nessa 

tarde, parabenizar a iniciativa do nobre vereador Fernando, as palavras do nobre 

vereador Marcelo, que desde o início da sessão vieram nos trazendo o que está 

acontecendo, que o Fernando já, desde semana passada, já vinha colocando 

sobre esse trabalho que, de maneira incansável, o Governo do Estado luta para 

sucatear aquilo que já tem, atrapalhar o funcionamento daquilo que não é uma 

coisa importante no município, é a mais importante do município. A agricultura é 

a base de toda a manutenção da nossa cidade, se não tem agricultura, não tem 

comércio, se não tem a agricultura, não tem emprego, não tem nada, né? E esse 

trabalho junto à manutenção da Casa da Agricultura é algo de extrema 

importância, e pode ter certeza até a solicitação do nobre vereador Marcelo, de 

oficiar o secretário, oficiar o Governo do Estado; que a Câmara de Vereadores  



 

 

 

de Biritiba, é contrária a esta tratativa que eles estão tentando fazer isso em todo 

o Estado; precisamos, sim, marcar o território de dizer que a agricultura definitiva 

precisa, sim, desse apoio, dessa ajuda, não só do Executivo local, mas que seja 

vista com bons olhos pelo Executivo do Estado, precisa ser tratado com respeito, 

porque Biritiba já fornece a água para o estado; já fornece, como o nobre 

Vereador Jorge bem colocou, a maior produção de alface, a maior produção de 

agrião de todo o estado, né? Temos o clima, o melhor clima do mundo, né, 

porque é o campeão da América Latina na produção de alface e agrião! Então 

não pode ser tratado como se fosse alguma coisa, pelo contrário, aquilo que 

sustenta a economia do município é a agricultura de Biritiba. Então, em nome de 

todos os agricultores, eu somo também com os nobres pares, para que a gente 

possa aí travar essa batalha, que sabemos que é o gigante contra o pequenino, 

né? Mas se depender de cada um de nós aqui, o pequenino não vai deixar para 

trás, não, e vamos trabalhar juntos para conquistar esse avanço necessário junto 

à economia do nosso município, que é a agricultura da nossa cidade, senhor 

Presidente, muito obrigado.”. O próximo vereador inscrito para fazer uso da 

Tribuna é o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, com a palavra, 

diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres pares e amigos que nos 

acompanham aqui da internet. O que me traz aqui, pretendo ser o mais breve 

possível, vou só ecoar, fazer coro às palavras aqui já do Fernando, como do 

Sérgio, do Juca, né? Quero agradecer... o Jorge deve estar doido, não está 

passando bem de falar da questão de Prefeito, que eu seria... ele não está 

passando bem, vocês tiram a temperatura dele depois... estou brincando, viu, 

Jorge? Para mim o senhor não sabe a honra e a responsabilidade, tá? É que a 

gente encontra na política coisas alheias à nossa vontade e o carinho que a 

gente tem, mas para mim já valeu a pena. Desde que eu entrei aqui nesse 

segundo mandato, falei que seria o meu... apenas desde o começo, 

independente de tudo, eu falei que seria meu último mandato como Vereador, 

porque eu acredito que isso aqui é um ciclo, é sazonal; lutei por algumas 

questões aqui que nós brigamos, como questão hídrica, questão da Lei de 

Mananciais, né, a Lei específica do Tietê Cabeceiras; tivemos embates aqui, 

alguns inglórios, outros vantajosos,  mas como o Sérgio falou, o pequeno, 

quando se une, faz barulho, a gente tem que se fazer ser ouvido e ecoar, né? 

Então é uma honra, Jorge, ouvir da voz de Vossa Excelência, que o tem maior 

número de mandatos, e eu já falei aqui, é uma das pessoas mais sábias, você 

me assustou ali, mas isso não vai ser possível mediante onde me encontro, a 

situação que me encontro; também vou cuidar agora, me recolher, cuidar da 

minha família, do meu pessoal e torcer para o Prefeito que seja eleito aí, seja ele 

o Walter, na reeleição, o Ezequias, o nosso amigo Reinaldo, o Inho, tenha amor 

pela população, coloque acima de tudo e à frente de tudo... a Néia também, não 

posso me esquecer que também é candidata, e aos mais candidatos, colocar o  



 

 

 

amor ao cidadão, amor à pessoa, entrar lá por amor; esquecer vaidade, esquecer 

umbigo, esquecer ódio, esquecer vingança e trabalhar, trabalhar pelo município. 

Esse é o município que ele é um diamante que precisa ser lapidado, mas é um 

processo que vai demorar, não é de uma gestão para outra, precisa ter 

sequência, sequência que não houve, que não houve sucessão, que não houve 

o carinho até agora, que nós falamos que ia ter. Então precisamos de pessoas 

sérias lá, que gosta da cidade como vocês são aqui; aqui no Legislativo a gente 

vê, tem pessoa que briga, embora eu já esteja um pouco cansado por forças 

alheias, passei por problemas de saúde também, mas a gente tem hoje, me sinto 

preparado, porém, a hora da gente saber se retirar, com humildade, com frieza, 

quanto mais você se sente preparado, aí que você tem que tomar cuidado e 

também sair, se resignar, como o Fernando também, julgo um cara muito 

inteligente, capaz, vai se ausentar da política; o Jorge vai ser uma perda 

inestimável, o nobre Lourival. Mas aqui tem guerreiros e pessoas como vocês, 

são muito proativas aqui; desejo sorte, Zuleika, você que também se mostrou 

uma excelente vereadora; Raposão, ao nosso Presidente; Raposão, um trabalho 

incansável na área de saúde, espetacular; o Walter, que, como o Jorge falou, é 

de poucas palavras, mas ele é de postura, de posição e mais do que tudo, de 

palavra; Valter também da Sabesp, vem aqui cumprindo com toda determinação 

do que a turma pede, vai atrás; Juniel da Costa Camilo, combativo; o vereador 

Reinaldo se mostrou, pelo primeiro mandato, um vereador também muito 

avançado; e também tenho que destacar também a minha admiração, fora pelos 

demais aqui, do nobre vereadores Sérgio também, que tem sido uma pessoa 

com uma postura... não olha partido, não olha cor de camisa, classe social, está 

aqui para... é um legítimo também, como os demais aqui, representantes do 

povo. Então nossa batalha, embora seja inglória, eu tenho que falar, quero deixar 

aqui só meu recado, ser bem franco: eu adoro os agricultores de Biritiba e sei da 

importância, meu ganha-pão lá fora na imobiliária é fruto totalmente do sucesso 

da agricultura na cidade; a agricultura vai bem, eles compram casa, terreno, 

alugam, eles vão no comércio que a gente tem lá na perfumaria, compra o 

perfume, compra pão; a gente biritibano precisa da agricultura no todo. E o 

Executivo Municipal, o Prefeito Municipal tem que se postar totalmente aliado ao 

agricultor, tem que ser par e passo, aferido. Queria fazer um apelo aos 

agricultores que estão vendo pela rede social, ou que alguém que está vendo e 

é filho, parente de algum agricultor, que peça para ele sair da zona de conforto 

que esteja, da roça trabalhando, e olha essa reunião de quinta-feira, para que a 

gente possa ecoar, fazer ecoar a nossa voz lá em Mogi, que nós não vamos ter 

vergonha de falar, de falar o quê? Que quando eu fui pedir voto para o 

Governador Márcio França, na reeleição, para um determinado produtor muito 

poderoso, eu fui pedir para ele, ele falou que o Governador Márcio França não 

atendia os anseios dos agricultores de Biritiba Mirim, entendeu? Aí ele faz parte  



 

 

 

do Conselho, não vou citar o nome dele, mas vou falar lá, não afino, não, falou 

que não faz parte dos anseios dos agricultores. Eu digo hoje: pergunta para um 

agricultor de Biritiba, Walter Machado, como exemplo, se está contente com o 

governador, com a política agrícola, com o Secretário! Ele fala que está a fim de 

fechar as Casas da Agricultura por economia; é uma dualidade, professor 

Sérgio? Dualidade quando ele fala em economia e quer, ao mesmo tempo, 

absorver, se arvorar do prédio da Casa da Agricultura, que vai gerar mais custos, 

entendeu, Fernando? É o que a gente fala, ali a gente tem que turbinar, pôr 

computador bom para ((inaudível)) técnico de campo. Então, nobre Presidente, 

peço só para eu poder concluir o raciocínio, sei que o meu tempo já está se 

esvaindo, mas eu não posso deixar aqui, e eu pergunto hoje, esse Governador 

e esse agricultor que fala em nome dos agricultores de Biritiba representa a 

agricultura aqui? Tenho certeza que não, tenho certeza que os agricultores, 

assim como algumas siglas, alguns conselhos municipais, algumas entidades, 

alguns produtores de loja, como Isa Flora, como Yoshida, como Akihiro Maki, 

estão todos contra preparando ofício contra esse ato do Governador do Estado. 

É um ato de uma pessoa, é unânime, ele é um ato que é monocrático de uma 

pessoa que, com todo respeito, não sai do seu gabinete, não vive aqui, não vem 

aqui, não sabe da importância daqui. Então a gente tem que parar, mas a gente 

tem que se unir, novamente eu peço a todos que veem a gente, que possa estar 

comentando de se mobilizar; não pode aglomerar, mas a gente não pode deixar 

essa falta da nossa presença física fazer eles empurrar goela abaixo, como estão 

fazendo certas coisas aí, porque nisso também tem a maldade, e a turma, como 

não tem essa pressão que a gente fazia como fizemos na crise hídrica, da 

pessoa se aproveitar e fazer. Então já deixo aqui apenas... eu deixo aqui a minha 

indignação, eu vou estar do lado dos agricultores, pois, graças a eles, eu tenho 

minha residência, eu sei dar valor a tudo aqui. E são uma... como eu já falei lá 

naquela reunião do Kokuera uma vez, para o Barças Negri, que era o antigo 

Secretário, e aqui vai de governador a governador, de secretário a secretário, vai 

ser para o novo também; como falou de pau que bate em Chico bater em 

Francisco, vai ser para ele também. O agricultor é a pessoa mais disciplinada 

que tem, a pessoa que cuida da terra, demora 30 dias, 40 dias, 60 dias para 

colher; cuida da água, cuida de tudo, mais uma vez vai ser penalizado?”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só para 

esclarecimento, até solicito ao Presidente que releve a questão do tempo, até 

pelo tema ser importante e o vereador Marcelo estar presente também na 

reunião de quinta-feira. Além de eu e o vereador Marcelo estar presente, dentro 

desse grupo que nós estamos fazendo parte, existem inúmeros agricultores de 

Biritiba, tá? Existem inúmeros agricultores, tá? Então das 100 vagas disponíveis, 

é bem provável que os próprios agricultores também de Biritiba estejam 

representados. Nós estamos indo representando como o Legislativo Municipal  



 

 

 

em defesa da Casa da Agricultura, em defesa de agricultor. Mas também, como 

bem disse Vossa Excelência, vereador Marcelo, além do agricultor em si, toda a 

cadeia que envolve o agricultor, como Yoshida Hirata, como Tomita, como 

Hirayama, as pessoas que vendem seus implementos, todos eles estão 

envolvidos nesse processo. Então é bem provável de que também nós tenhamos 

a presença também dos agricultores da nossa cidade nessa reunião. Inclusive, 

Vossa Excelência, como comerciante também, poderia fazer uma ligação, 

juntamente com a Associação Comercial da nossa cidade, para que ela também 

possa se manifestar em favor da permanência da Casa da Agricultura na nossa 

cidade; essa é a solicitação à Vossa Excelência. Muito obrigado.”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo retoma a palavra: “Senhor presidente, só pra 

mim encerrar, eu queria dizer aqui mais uma vez é que o pequeno agricultor, ele 

precisa da Casa da Agricultura. Como eu disse ali, eu vou ser repetitivo, mas 

para a pessoa obter um financiamento de um trator que ele vai trabalhar, ele não 

vai pegar o dinheiro para ele gastar na farra, não, a pessoa que trabalha na 

lavoura, ela fica dia a dia torcendo para chover, é um herói, ele não sabe o que 

vai sair, o sucesso que vai ter, se vai ter preço, se vai vir praga, se vai vir chuva 

de granizo... olha só importância dessa turma! E a gente não dá valor, não dá 

valor! O Governo do Estado não dá valor para o agricultor! A nossa cidade, ela 

cansou de ser sucateada, cansou de ser esquecida! Talvez falta uma postura 

mais arrojada, não... até do Executivo, de falar, “Olha nossas águas! Olha nossa 

agricultura!”, por quê? Porque chega lá, eles querem comer a verdura fresca, 

como o Sérgio falou, até no McDonald's. Então o que eu quero dizer aqui é o 

seguinte, porque o grande talvez que faça parte hoje do Conselho Estadual que 

até deve ter feito de outras gestões também, ele não precisa, ele tem dinheiro 

para pagar o engenheiro agrônomo, ele tem dinheiro para trazer o arquiteto, o 

agrimensor, para fazer as medidas, ele não precisa de um financiamento. Mas o 

pequeno agricultor, ele precisa! E para tirar o CAR, é um sacrifício, para tirar o 

CCIR, é outro sacrifício, os documentos que o Banco do Brasil pede para você 

financiar um trator, seja no FINAME, no PRONAF, outros de agricultura agora 

pequena também que tem, vão ser todos... e eu não entendo o governador, em 

vez dele abrir meios, não, ele está querendo cessar os meios que nos restam 

ainda. Então eu não posso! É final de mandato, tenho convicção, não sou 

candidato a nada, mas como eu vim aqui para não trair o povo de Biritiba, eu vou 

estar lá brigando; pode ser pequena, mas eu vou estar levando o nome dessa 

Casa com o Fernando aqui, e se tiver oportunidade de microfone, vou falar o que 

eu acho que é certo, que nós não podemos abandonar esses agricultores, que 

são aí 80% e, por reflexo, quase que 90% da nossa economia. Senhor 

Presidente, me perdoa, peço para Deus orientar a gente, se vocês puder 

aguardar o ofício, não sei se vai sair ainda hoje, para nós assinar, para ele ir 

mais encorpado para... por favor, para a reunião, né? Quero pedir sorte a todos,  



 

 

 

e que Deus oriente o anjo da guarda do Governador, que oriente, a gente não 

está aqui para brigar e nem para o partido, nem nada; que oriente o anjo da 

guarda do Secretário da Agricultura, e que amasse nossos corações, mas nós 

não vamos nos acovardar não, fui eleito aqui para honrar até o último dia de voto, 

é isso que eu vou fazer, tá? Então quero agradecer a todos, e pedir para os 

agricultores aí se manifestar entre si de qualquer coisa, uma carta, telegrama, 

telefone para o seu sindicato, para que faça o ofício para a gente engrossar o 

caldo lá, porque senão a gente já tinha dois radar aqui também, que esse 

Governador já quis montar, na Mogi-Dutra e na Mogi-Bertioga, e agora aí 

também o fim da Casa da Agricultura. Muito obrigado a todos, desculpa de eu 

ter me alongado, senhor Presidente.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Eu gostaria só de ressaltar, poucas pessoas, ou poucos funcionários 

públicos do nosso município não sabe, mas o vereador Marcelo foi o que, na 

sexta parte, foi o que brigou, fez reuniões e concedeu essa parte que foi de 

grande valia para os funcionários públicos do nosso município. Ele não costuma 

falar isso, mas eu fui Vereador na época, eu, o Lourival, Valtinho, ele batalhou 

muito para isso; ele nunca citou isso, mas é uma pura verdade, que, se hoje os 

funcionários públicos de Biritiba têm uma parte a mais, deve muito ao Vereador 

Marcelo.”. O próximo vereador inscrito é o vereador Lourival Bispo de Matos, 

que, com a palavra, diz: Senhor Presidente, os membros da mesa, colegas, 

população que nos assiste nesse momento. Realmente, olha, vereador 

Fernando, realmente isso é um descaso que realmente o Governador faz pelo 

município. Nós não temos só os agricultores aqui que tem que é potencial não, 

nós temos muitos agricultores pequenos, que hoje usam um maquinário da 

própria Prefeitura! Nós temos vários agricultores que solicitam um trator para 

com que arar o seu pedacinho de terra para fazer seu plantio, e agora chega um 

Governador, quer fechar, e é o quê? Autorização da Casa da Agricultura. Agora 

quer chegar um Governador, chegar e realmente passar a mão no Poder Público 

do município! Agora qual é a casa que ele já deu aqui para alguém dentro essa 

cidade? Nenhuma, eu tenho certeza que a população vai dizer: nenhuma. Então 

o Governador, ele me desculpe, mas ele, em Biritiba, felizmente, ele não tem 

essa voz ativa de chegar... ‘não, vou pegar a Casa de Agricultura’, então sempre 

dou um recado para o Prefeito, que realmente a gente, quinta-feira, nós vamos 

ter a reunião quinta-feira das Comissões, esse Vereador é contra, vou me 

manifestar, e esse Vereador é contra, dentro dessa reunião das comissões, 

realmente a gente vai realmente decidir, tenho certeza absolutamente, tanto as 

comissões, que nem os outros vereadores vai ser contra, isso eu tenho certeza 

absoluta. Nós estamos aqui para favorecer o nosso município, nossos 

agricultores, independente do que ele seja, potencial, não potencial... mas nós 

temos que realmente olhar pela nossa cidade; agora, chegou o Governador e o 

senhor Secretário quer chegar e passar a mão... não, agora qual o dinheiro?...  



 

 

 

Eu quero que me mostra aqui o quê que ele trouxe pra Biritiba. Então, vereador 

Fernando, a Vossa Excelência, desde a sessão passada, que a Vossa 

Excelência se manifestou, e foi muito importante isso aí, de grande valia para a 

gente poder, hoje, a gente estar todos discutindo sobre isso aí, que realmente 

essa é a realidade. Vossa Excelência, vereador Marcelo estão indo nessa 

reunião, realmente, tenho certeza que a Câmara vai estar bem representada e 

só desejo a ele, é o que o vereador Marcelo falou, que pense um pouquinho 

mais, pensa nas pessoas, não pensa só em si, não pensa só no Estado, pensa 

nos Municípios, essa que é uma realidade. Vereador Jorge, eu... como se diz? 

Pra Vossa Excelência, eu já falei essa semana passada, só desejo muita 

felicidade; o carinho especial que a Vossa Excelência tem comigo não tem preço, 

não tem preço. Nós deixamos essa Casa, com fé em Deus, dia 31 de dezembro, 

e aguardamos que esses parceiros que estão aqui retornem à Casa; está sendo 

a Casa bem representado por todos eles que estão aqui, a vereadora, e a gente 

deseja o quê? A felicidade para todos eles, que realmente tão tornem à reeleição. 

Porque é que nem a Vossa Excelência falou, a primeira vez é muito fácil, todo 

mundo acredita, mas quando a gente chega na segunda, na reeleição, aí a coisa 

pesa e a gente tem que ter um trabalho com humildade, lealdade com as 

pessoas, para com que a gente consiga retornar à Casa. E pode ter certeza que 

eu já vi aqui dentro dessa Casa pessoas que passou aqui uma vez, e quando na 

segunda, a derrota foi derrotado e feio, não chegou nem a metade. Então por 

quê? Talvez o desrespeito com a população, porque não é só a gente sair pela 

rua aí, ‘sou Vereador’ e acabou; a gente tem que ter humildade, ‘Opa! Tudo bem? 

Tudo bem?’ porque às vezes, muitos deles, já vi, não estou falando de... passa 

pela rua na véspera da eleição, tudo novo, ‘tudo bem? Tudo bem!’. Ganhou, 

acabou, baixa a cabeça, vira a cabeça de lado, vê o pessoal, principalmente 

aqueles... as pessoas mais humildes, passando ali, vira o rosto de lado para não 

cumprimentar a pessoa ou a pessoa não cumprimentar ele. Acho que a gente 

tem que ter essa humildade, independente, você não é obrigado a dar nada 

ninguém, mas temos obrigação de dar atenção, essa, nós temos por obrigação 

de nós dar atenção. Então as pessoas que nos coloca aqui, não é... estão 

prevendo de...  ‘vai me dar isso, me dá aquilo’, não, mas na hora, ele vota, mas 

na hora da necessidade que ele precisa, e quando se fala na área da saúde, a 

pessoa vai te procurar! Esse é o momento de você não negar. Eu tenho aqui, 

isso eu falo e bato no peito, esse amigo aqui não tem... falo a verdade, não 

desfaço de ninguém, mas não tem para ninguém na área da saúde, felizmente 

não tem para ninguém, não, não tem para ninguém! É um parceiro que eu vou 

trabalhar com unhas e dentes para ele, é um compromisso que eu tenho com 

ele, igualmente ele teve compromisso dois mandatos com a família dele, comigo; 

hoje eu não saio, eu tenho esse compromisso com ele, dele retornar a Casa, 

porque amanhã eu não sei meu dia. Outra, eu sou muito grato, primeiramente a  



 

 

 

Deus, e a ele, desse AVC que eu tive aí, se não é ele chegar imediatamente, eu 

estava aqui todo... ou não estaria aqui, estava lá em cima de uma cama. Então 

eu agradeço muito, primeiramente a Deus, e, segundo, é ele, que me socorreu 

muito rápido, me acompanhou até a hora da madrugada. Então, jamais eu 

esqueço. Então eu quero... Deus vai me abençoar, nos abençoar que ele vai 

retornar a essa Casa. Quero esperar que eu não precise, mas quem sabe um 

amigo pode precisar, e eu estou chegando, ‘Vereador, tem uma pessoa ali que 

precisa, e eu sei que ele vai me atender.’. Então acho que são as importâncias 

da fidelidade são isso aí, um com o outro, só isso aí. Então essa Casa, graças a 

Deus, a gente tem momentos que às vezes se discute alguma coisinha, mas são 

coisas relativas. Agora, não se pode perder o respeito com as pessoas, nem nós 

aqui dentro, nem lá fora, não podemos perder o respeito, temos que ter respeito, 

essa é a realidade. Era só isso que eu queria falar, e o meu agradecimento ao 

Jorge, eu já dei; Marcelo, também, Marcelo, você, que Deus te abençoe muito, 

eu sei toda a situação que não é fácil o que você está passando, ninguém queira 

passar nem perto, porque são situações difíceis, mas Deus, Deus vai abençoar 

tudo isso aí, vai passar, para que nós estamos juntos aí, lutando, inclusive, tendo 

os momentos mais descontraídos, que a gente possa estar aí, hoje estamos na 

situação que a gente não pode visitar ninguém, mas tenho certeza que isso vai 

passar, e o ano que vem nós vamos estar junto aí agradecendo a todos aqueles, 

tanto aqueles que estão aqui, aqueles que saíram, estarmos se abraçando, 

desejando felicidade para um, para outro. E desejar à população de Biritiba, 

realmente, meu abraço nessa tarde, já estamos quase das 17 horas passadas 

já, e que Deus abençoe a todos, sejam todos felizes! Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna o Sr. Presidente Leonardo Venâncio Molina faz suas considerações 

finais: “Uma boa tarde a todos os ouvintes do canal da Câmara digital; quero 

agradecer a todos os funcionários e assessores dessa Casa Legislativa; quero 

também parabenizar a todos os vereadores pela compreensão, pelo primeiro dia 

de tocar a sessão, que todo mundo tem os seus erros, tem os seus defeitos, e 

quero agradecer a todos pela paciência. Quero também deixar claro aqui que eu 

fui Secretário de Agricultura no mandato passado por dois meses, e sei da 

importância da Casa da Agricultura com os pequenos e médios agricultores da 

nossa cidade. Quero fazer parte também dessa comissão, junto com os 

vereadores Marcelo Batista de Miranda Melo e Fernando José Gonçalves; se 

tiver como me inscrever, quero fazer parte também desse ato. Quero deixar 

também um comunicado, que, dia 7, segunda-feira, 7 de setembro, feriado 

nacional, não haverá sessão. Então a sessão foi mudada para o dia 8 de 

setembro, na terça-feira, às 15 horas. Quero deixar também avisado a todos os 

vereadores que não haverá reuniões das comissões nessa semana. 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, 31 de agosto de 2020. 
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