
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020.  

 

Ao oitavo dia do mês de Setembro 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. 61 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Senhor Presidente solicitou à 

vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos que assumisse a Segunda 

Secretaria da Casa. 1. O senhor Presidente solicitou à Segunda Secretária, 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 31 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. 

Com a chegada do Segundo Secretário Fábio Rogério Barbosa, o Sr. Presidente 

solicita à Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos que assuma a Vice-

Presidência. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 83 à 85/2020. 1. Indicação nº 

083/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

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

Competente para que seja instalado um braço de luz na Rua Marinalva Silva dos 

Santos, próximo ao nº 38, Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação nº 084/2020, de 

autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri que junto ao Setor Competente da municipalidade, limpeza e 

colocação de coletor de lixo na academia do ar livre na Rua Ayrton Senna da 

Silva, Jardim Alvorada A. Solicito também a colocação de placa de “Proibido 

Descarte de Lixo” e instalação de câmeras atrás do Reviver Jardim Alvorada. 3. 

Indicação nº 085/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda 

junto a Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Mário Bortoluzzi e Antônio Rossi Paz, Parque Castellano,  



 

 

 

nessa cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações 

nºs 171, 208, 235, 275, 312/2019 e 039/2020. Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

1. Projeto de Lei n° 028/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

o exercício de 2021 e dá outras providências. O senhor Presidente solicitou ao 

vereador Leonardo Venâncio Molina que assumisse a Vice-Presidência e 

agradeceu à vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos pelo serviço 

prestado à Mesa Diretora, solicitando que a mesma retornasse à sua cadeira no 

plenário. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 2. 

Projeto de Lei n° 033/2020 – Dispõe sobre a denominação de logradouro e dá 

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

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 151 

ao 153/2020.  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES 

DE AGUIAR PASSOS. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

151/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja feita a colocação de pontos 

de iluminação e a rede secundária, se necessário, na Estrada Velha de Biritiba, 

na altura da estrada Kobayashi até a Estrada da Granja Fundão, em toda sua 

extensão. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO 

DE MATOS. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 152/2020: 

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

Departamento de Obras, a construção de três redutores de velocidade tipo 

lombada na Avenida Joaquim Maia, no bairro Pomar do Carmo, sendo que as 

construções dessas lombadas sejam nos respectivos locais: 1) em frente à 

residência do senhor Costela; 2) em frente à Chácara N. Sra. Aparecida, nº 80; 

3) próximo à residência da família Maia. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 153/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

o mesmo determine ao Departamento Competente a instalação de iluminação 

pública em todos os bairros mais afastados, como: Itaguaçú, Pomar do Carmo, 

Nirvana, Santa Catarina, Rio Acima, Casqueiro, entre outros que não contam 

com esse serviço, sem exceção. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

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

fazerem uso da Tribuna. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Apesar de eu estar inscrito para fazer o uso da tribuna, não sei se eu 

sou o único vereador inscrito ou se tem mais alguém... vereador Sérgio, né? Eu 

gostaria de solicitar alguns minutos de Vossa Excelência e do plenário, para que 

eu possa expor a situação da qual, no último dia 3, nós tivemos a reunião dos 

agricultores em Mogi das Cruzes, e como foi encaminhado ofício, aprovado 

inclusive, assinado por todos os vereadores dessa Casa, sobre a questão das 

Casas de Agricultura; solicito um tempo para que eu possa explanar sobre o  



 

 

 

ocorrido na reunião. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador 

Fernando José Gonçalves tempo de fala na tribuna. O vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Tenho necessidade de me encaminhar 

para Mogi das Cruzes encontrar com uma pessoa lá, eu gostaria de me retirar.”. 

O senhor Presidente autoriza a retirada do vereador do plenário. O vereador 

Fernando José Gonçalves diz: Senhor Presidente, nobres pares, vou tentar ser 

o mais breve possível nas minhas colocações. Como havia dito na sessão 

passada, ficou definido de que eu e o vereador Marcelo iríamos representar essa 

casa junto na reunião que foi realizada na sede da Prefeitura Municipal de Mogi 

das Cruzes sobre a questão da agricultura com o Secretário de Estado da 

Agricultura. Bom, isso foi na segunda-feira, da qual providenciamos o ofício 

assinado por todos os vereadores dessa Casa em prol ao apoio da Casa da 

Agricultura do nosso município e das Casas da Agricultura de todo o estado de 

São Paulo. E com muito entrave, mudou-se um pouco a regra do jogo e ficou 

autorizada apenas uma vaga presencial e as demais vagas seriam on-line. Então 

juntou este Vereador representando, conversei com o vereador Marcelo, da qual 

nós dois estávamos incumbidos de representar essa Casa, e o Vereador Marcelo 

- até agradeço, apesar da ausência dele - mas agradeço a consideração dele 

para com a minha pessoa, abriu mão de participar dessa reunião, pedindo para 

que eu fosse representando essa Casa na reunião presencial. E os demais iriam, 

poderiam participar, porque eram apenas 50 vagas, os demais poderiam 

participar da reunião on-line, inclusive mandei o link até para a participação de 

alguns colegas. Bom, chegando a essa reunião, dos Legislativos regionais, 

estavam apenas Biritiba, Salesópolis, representado pelo vereador Rodolfo, e 

Mogi das Cruzes, representada pelo Presidente da Câmara Rinaldo Sadao 

Sakai; dos prefeitos, estava o Prefeito anfitrião, o Prefeito Marcos Melo, o 

Prefeito Walter Tajiri da nossa cidade, e o Prefeito Vanderlon do município de 

Salesópolis, representando ele também o Condemat em nome do Prefeito 

Adriano. Pois bem, a fala do Secretário de Agricultura do Estado foi da seguinte 

forma: ‘não estamos querendo acabar com as Casas de Agricultura. Nós temos 

500 Casas de Agricultura no estado todo, das quais 250 estão estabelecidas; 

das 250, 125 apenas contam com mais de um funcionário, e das quais 125, 

apenas 80, em torno de 80 estão em pleno funcionamento’. Bom, nessa reunião 

esteve representantes do Sindicato Rural, da qual o Gildo Saito, Presidente; 

houve a presença do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de outros 

municípios; do nosso município, foi o Conselho Municipal também da Agricultura 

participou, Sindicato Rural de Biritiba também participou dessa reunião, e, na 

fala do Secretário, ele deixou que não era bem isso que ia extinguir as Casas de 

Agricultura. O quê que eles estão querendo fazer na realidade? Eles estão 

querendo tirar toda a parte burocrática das Casas de Agricultura e dizer, ‘Olha, 

o técnico, o engenheiro, o agrônomo responsável, ele não vai ficar mais na Casa  



 

 

 

de Agricultura, ele vai ficar no campo, porque lá no campo nós vamos dar 

acessibilidade e condições para que o pequeno agricultor faça toda a sua 

documentação e todas suas necessidades, tudo on-line’. Então ele deixou claro 

que o interesse do governo, nessa reforma estrutural, é, sim, fechar as Casas de 

Agricultura, isso ficou claro para todo mundo, é, sim, fechar as Casas de 

Agricultura. Reafirmou que esteve em Biritiba; eu havia inscrito para poder me 

manifestar a favor da Casa de Agricultura, a permanência da Casa de 

Agricultura, mas, numa jogada que eles fizeram, que estavam comandando a 

mesa, não tinha como, porque alguns desses membros também são favoráveis 

à extinção, porque acham que a modernização é tudo, estão de acordo com o 

Governo do Estado, do fechamento; e quando eu fui me manifestar... estava 

inscrito logo após o vereador Rodolfo de Salesópolis, simplesmente encerraram 

as falas porque o Secretário colocou três técnicos para falar lá nada com nada, 

que já tinha ouvido e repetindo e acabou... ‘Não, o Secretário tem um 

compromisso, vamos pedir para que todos os representantes que estão inscritos 

retirem a sua inscrição’. Eu tentei ainda relutar, mas até a pedido do Prefeito 

Marcos Melo, eu falei, ‘bom...’, eu já vi que ia ser tema vencido, também não fiz 

questão. Mas a realidade é essa, eles estão colocando de quê? O produtor rural, 

o pequeno produtor, o médio produtor, ele vai ter acesso para fazer tudo 

informatizado. Ora! Aí vamos perguntar o seguinte: lá no assentamento lá do 

INCRA, onde o vereador Juniel reside próximo lá, lá chega a internet? No bairro 

do Sogo, no bairro do Pomar do Carmo, no bairro do Rio Acima? Se malemal 

está chegando energia elétrica, quem dera chegar a internet, quem dera chegar 

internet! E a única referência que nós temos dos nossos agricultores na nossa 

cidade é a Casa de Agricultura. O Governo do Estado, ele não fala taxativamente 

que ele vai fechar as Casas de Agricultura, ele fala que ele vai dar condições 

para que o pequeno, médio agricultor tenha acesso a toda documentação sem 

precisar utilizar a Casa de Agricultura; porém, as Prefeituras, as Prefeituras 

podem elaborar, dentro de um cronograma, um suporte técnico para os 

agricultores. E aí, já entrando na... como nós estamos aí no período eleitoral, vai 

uma dica para todos os candidatos a Prefeitos: nas suas propostas, já colocar 

isso, já colocar de que a Casa de Agricultura, se ela não for subsidiada pelo 

Estado, ela vai ser subsidiada pelo Município, como proposta até. Sugiro isso a 

todos os candidatos, independente de qual partido, mas todos os candidatos 

façam isso, por quê? Porque o estado vai realmente fechar as Casas de 

Agricultura. Está havendo um movimento muito grande no estado, só nesse 

grupo... só para vocês terem uma ideia, nobres pares e quem está nos 

assistindo, nós tínhamos 50 pessoas na reunião presencial e tínhamos em torno 

de 120 pessoas na reunião on-line, produtores preocupados com a sua situação, 

com os fechamentos de Casas de Agricultura; tem diversas Câmaras se 

manifestando, Câmara de Birigui já se manifestou, Câmara de... uma série de  



 

 

 

municípios têm se manifestado. E eu acho que agora essa fase da interlocução 

com o Governo do Estado na nossa região, ela ficou superada. Ficou decidido lá 

que o Secretário... as poucas falas que nós tivemos, que foi do Prefeito 

Vanderlon, do Prefeito Walter Tajiri, do vereador Rodolfo e do senhor Sebastião, 

agricultor de Mogi das Cruzes, todos foram enfáticos contrários à Casa de 

Agricultura e mostrando a necessidade da Casa de Agricultura. Prefeito Tajiri, 

inclusive, falou sobre a economia da cidade, fez a explanação; Prefeito 

Vanderlon também falou sobre a economia da cidade dele e também da região, 

como Mogi, como Guararema, mas ficou aquela coisa no ar de que, ‘bom, não 

importa que vocês esperneiem aqui’. Então acho que nós temos começar agora 

o movimento político. E aí, como agora estão... os Deputados estão se 

aproximando por causa da eleição, os Deputados vão vir de tudo quanto é lado 

cair na cidade, então é a hora de nós, encarecidamente, pedirmos a cada 

Deputado que vier fazer a sua intervenção aqui analisar esse PL que está na 

Assembleia, porque o PL que está lá, se eu não me engano, é 519, 600 e alguma 

coisa, o PL, ele reestrutura a parte administrativa do Estado como um todo, então 

lá tem a privatização da Ceagesp, tem o fim do Parque Zoológico, privatização 

do Parque Zoológico, privatização... o encerramento do CDHU, encerramento da 

Emplasa, encerramento de uma série de autarquias e fundações do estado...”. 

A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita um aparte: O 

aumento da contribuição do Iamspe, que é o Plano de Saúde do Funcionário 

Público Estadual, também está nessa PL...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves retoma a palavra: “Também está nessa PL, muito bem lembrado, 

vereadora Zuleika, que é uma outra briga também com os funcionários da saúde 

e os funcionários públicos do estado que dependem do Iamspe, também o 

governo quer extinguir isso; o Vereador Sérgio, que é funcionário também do 

Estado, sabe muito bem a importância que tem o Iamspe dentro do cotidiano da 

vida dos Funcionários Públicos do Estado. Então cabe a nós agora, senhor 

Presidente, nobres pares, fazermos um trabalho junto aos deputados, não só na 

questão da agricultura, mas a questão do Iamspe também, que é muito 

importante, quem está ligado já na saúde sabe a importância do Iamspe, que o 

Iamspe tem dentro do sistema, do sistema que o funcionário público estadual 

utiliza, os seus familiares utiliza, enfim, nesse PL tem uma série de itens que o 

governo quer extinguir, quer reduzir e das quais o nosso foco que, na qual a 

gente estava representando, era justamente o caso agricultura. Então, eu faço 

esse apelo a todos os nobres pares para que, junto a um trabalho junto aos 

Deputados, para que, é claro que tem outras questões, como a vereadora 

Zuleika falou do Iamspe, outras questões que estão lá envolvidas, mas, como 

diz o outro, cada um no seu quadrado, e eu, dentro do meu quadrado, eu vou 

tentar buscar apoio para que, dentro desse PL, não seja aprovada a extinção 

das Casas de Agricultura do Estado, até pelo conhecimento de causa que nós  



 

 

 

temos da Casa de Agricultura e a importância que ela tem não só na técnica, 

não só no auxílio, mas também na economia da nossa cidade. Então seria de 

suma importância se cada um tivesse... porque, com o Governo do Estado, eu 

percebi lá e ficou claro isso, de que os grandes produtores e algumas 

representações políticas da região são favoráveis ao Governador, então não 

querem se opor ao Governo do Estado. Mas a voz do pequeno agricultor, ele 

não está sendo ouvido. E nós aqui temos muito pequenos e médios agricultores, 

a grande maioria, 85 por cento, 90 por cento dos nossos agricultores daqui são 

pequenos e médios. Então vale mais uma vez reforçar a importância da Câmara 

Municipal, de cada vereador aqui fazer o seu trabalho político agora junto aos 

deputados, para retirar esse absurdo que está nesse PL, que é a extinção da 

Casa da Agricultura. Em termos, em resumo, foi isso, isso que que ocorreu; não 

houve muito espaço, infelizmente não pudemos nos manifestar mostrando 

também a nossa indignação, mas, através do Sindicato Rural de Mogi das 

Cruzes, na presença do senhor Saito, que estava representando todos os 

Sindicatos Rurais, foi protocolado junto ao Secretário de Estado mais de 70 

ofícios, inclusive desta Câmara Municipal, solicitando a não extinção das Casas 

da Agricultura. Então esse é um pleito ainda que vai demorar muito; alguns estão 

colocando que até inclusive vão esperar passar as eleições para, depois, votar 

esse PL. Mas é importante nós, como vereadores, fazermos um trabalho forte 

em cima de cada Deputado; o vereador Juniel, que tem o Deputado lá, o 

deputado Estevão, vereador Sérgio tem o Deputado dele, o vereador Leonardo 

tem o Deputado André, e assim vai, o vereador Fábio, com seu Deputado; cada 

um, com seu Deputado, fazer um trabalho forte para que, pelo menos, 

mostrarmos para eles a importância, a importância que é a permanência da Casa 

da Agricultura, porque dentre esses, além da Casa da Agricultura, mas vinculado 

à Casa da Agricultura, está o ITESP, que o Governo do Estado também está 

querendo retirar. E o ITESP nada mais é do quê? É a regularização fundiária dos 

municípios, e nós estamos num processo de regularização fundiária; acabou-se 

o ITESP, acaba praticamente tudo. Então não é só simplesmente a Casa da 

Agricultura, é um Maquiavel do Governo Doria para acabar de esfacelar o 

estado. Ele nunca foi agricultor, né? Então ele não sabe o que que é a 

importância da agricultura; ele sabe o quê que é comprar e ter os funcionários 

para servir, mas não sabe o que é plantar debaixo de chuva, debaixo de sol. 

Então essa é a consideração, senhor Presidente, muito obrigado pelo tempo.”. 

O próximo Vereador inscrito é o vereador Sérgio de Paula Franco, que, com a 

palavra diz: “Senhor Presidente, o meu pedido de tempo era justamente para 

subsidiar o nobre vereador Fernando, que sabia que ele abordar esse tema. No 

mais, só queria parabenizar a participação do vereador, e dizer também que 

aqueles que pensam em fechar a Casa da Agricultura não sabem o que é o 

município que vive da agricultura. Eles não estão preocupados, simplesmente,  



 

 

 

com a economia ou o que vai gerar para o estado, eles estão pensando 

exclusivamente no seu benefício próprio. Porque a cidade que necessita 

exclusivamente da Casa da Agricultura, porque vive disso, depende do trabalho. 

E como ele falou, se são 80 no estado, então mantém as 80 que funciona, então 

não extingue, dá um suporte maior ainda para aquelas cidades que dependem 

exclusivamente da agricultura.” O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

um aparte: “Como Vossa Excelência... minha intervenção lá ia ser justamente 

essa: se ele alega que tem 500 e poucas casas, que 50 por cento sequer tem 

um funcionário e os outros 50 por cento não tem condições de estabelecer, pelo 

menos mantenha as que funciona. Isso, o Prefeito Walter colocou isso, nossa 

Casa da Agricultura funciona, nossa Casa da Agricultura aqui funciona. Pode 

não funcionar em muitos municípios, mas a nossa aqui, eu tenho certeza disso, 

ela funciona, e não só eu tenho certeza, como o agricultor pequeno, médio 

agricultor, tem certeza. Porque, na prática, o pequeno e médio agricultor utiliza 

e muito a Casa da Agricultura. O Secretário nunca plantou, apesar de ser uma 

família tradicional da agricultura, de cavalos e tudo mais, mas ele, infelizmente, 

desconhece a realidade dos pequenos municípios. Ia questionar ele sobre a 

visita dele no município, ele sequer veio no município, sequer foi visitar a Casa 

da Agricultura, que é uma Casa da Agricultura que funciona. Ele deve ter ido em 

outros municípios, no município dele lá no interior do Estado, e vê lá que lá só 

tem um funcionário, por isso que ele generalizou dizendo que não funciona. 

Então mais uma vez parabéns pela sua colocação e agradeço as suas palavras, 

vereador Sérgio.”. O vereador Sérgio de Paula Franco retoma a palavra: “Eu 

quem agradeço, nobre vereador. Com relação à visita do Secretário ao 

município, não foi uma visita oficial, ele não pode dizer que ele foi até a sua casa 

se ele não conversou com o dono da casa; se vem o Secretário de Estado no 

município e sequer fala com o Prefeito; se vem um deputado no município, 

sequer fala com o Prefeito; se vem o Governador, que seja, e sequer agenda 

com o Prefeito a visita, é porque a intenção não é boa, a intenção é burlar aquilo 

que está dentro da Lei. Então gostaria, sim, de que eles tivessem um pouquinho 

mais de respeito com o município nosso, que depende praticamente, 

exclusivamente, da agricultura e tem grandes produtores, mas tem muitos 

médios e pequenos produtores que necessitam da manutenção da Casa da 

Agricultura. E vai ser um trabalho nosso, sim, em conjunto, para manter essa 

Casa da Agricultura. Muito obrigado, nobre vereador Fernando, muito obrigado, 

senhor Presidente.” 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, 08 de Setembro 

de 2020. 
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