
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020.  

 

Aos quatorze dias 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. 62 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou 

ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 08 de Setembro de 2020. O Nobre Vereador Lourival 

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

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

APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 106/2020. 2. Ofício 

nº 106/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 258 ao 263 e 265 ao 272/2020; Decreto n° 3.493 

ao 3.495/2020; Contratos nº 17/2020 e 24 ao 36/2020; Termo Aditivo nº 43/17, 

08/20, 17/20 e 19/20. Terminado o Expediente, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 034, 035 

e 036/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS.  1.  Projeto de Lei n° 034/2020 – Dispõe sobre a instituição 

da Campanha de Prevenção ao Suicídio - Setembro Amarelo. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA.  2.  Projeto de Lei n° 

035/2020 – Regulamenta o exercício das atividades profissionais em entrega de 

mercadorias em serviços comunitários de rua - Motoboy. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO.  3.  Projeto de Lei n° 036/2020 – 

Dispõe sobre a denominação de logradouro e dá outras providências. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 154/2020. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 154/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri pedido de informação referente aos motivos pelos quais o Programa  



 

 

 

“Melhore em Casa”, não está sendo realizado. APROVADO. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro vereador inscrito é o vereador 

Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra, diz: “Gostaria de agradecer a 

oportunidade, mas esse vereador tem que atender um munícipe no meu 

gabinete; agradeço a oportunidade, dispenso o uso da palavra e estarei 

continuando o meu trabalho no meu gabinete se assim o senhor autorizar, muito 

obrigado.”. O senhor Presidente autoriza a retirada do nobre vereador. O próximo 

Vereador inscrito é o vereador Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, 

diz: “Senhor Presidente, nobres pares, a quem está nos assistindo, uma boa 

tarde a todos! Dois pontos apenas que eu gostaria de colocar nas minhas 

colocações. Primeiro, dizer da minha indignação porque ontem foi a convenção 

do nosso partido, meu e de Vossa Excelência, e, num desrespeito total a esse 

Vereador, e estou no mandato, sequer fui convidado ou pelo menos comunicado 

da data da convenção. Então, assim, com a direção do partido, uma tremenda 

falta de respeito para com esse Vereador; um quadro do partido, que representa 

o partido. Mas só para registrar minha indignação. E nós temos ainda tempo 

suficiente para, se caso for registrar uma candidatura, fazer um registro de uma 

candidatura avulsa. Eu não dependo da convenção do meu partido para eu poder 

concorrer a reeleição, caso assim eu o faça. Então só para deixar claro esse 

registro. Hoje pela manhã, senhor Presidente, nobres pares, eu estava 

conversando com o Secretário de Cultura e gostaria de parabenizar toda a 

equipe da Cultura, em nome do Sandro, que é o nosso Secretário de Cultura. 

Que eu tenho acompanhado já há algum tempo... o Governo Federal abriu um 

programa de auxílio ao movimento cultural a nível Brasil, aonde as prefeituras 

teriam direito, devido ao covid, a área cultural, ela praticamente parou, os 

eventos pararam, todas as pessoas que estão envolvidas... um setor que move 

12 por cento da economia a nível Brasil, todos parados, e o Governo Federal fez 

um plano emergencial da qual todos os municípios, com apoio da Confederação 

Nacional dos Municípios, que qualificou esses municípios, pleiteou os recursos. 

E Biritiba... no Estado de São Paulo, na realidade, no Brasil, foram 174; no 

Estado de São Paulo foram apenas 12 cidades que foram contemplados, e 

Biritiba foi uma das cidades, porque ela cumpriu todas as etapas do plano de 

forma correta. Essas etapas vai desde o credenciamento de pessoas, artistas, 

empresas, entidades, enfim. E Biritiba conseguiu um recurso na ordem de 

251.700 reais, 251 mil reais, esse recurso de 251 mil reais, ele vai servir... a 

gente sabe que não é um recurso muito grande, mas, para a área cultural, tem 

grande valor; mas, por exemplo, nós temos os artesãos da nossa cidade, foram 

cadastrados em torno de 30 artesãos que receberão, através desse recurso, uma 

bolsa-auxílio de 300 reais por um determinado período. Além disso, algumas 

entidades que trabalham com o setor cultural também terão, farão parte desse  



 

 

 

recurso, utilizarão esse recurso para desenvolver os seus projetos. Também 

para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Cultura, então, por 

exemplo, nós sempre... eu que fui Diretor de Cultura, sei o que é isso, a grande 

dificuldade nossa de nós apresentarmos, colocarmos os nossos artistas da terra 

para se apresentar no palco é justamente porque toda vez que nós formos fazer 

qualquer evento, tem que se locar um equipamento de som, um equipamento de 

iluminação, e esse pagamento não é barato. Então, parte desse recurso também 

será para o Executivo fazer aquisição em definitivo de um equipamento próprio 

para a Prefeitura, que aí, sim, nós teremos o equipamento com condições de 

atender a toda a classe artística do nosso município. Além disso, atendimento a 

algumas entidades que prestam serviços tipo capoeira, outras atividades, eles 

vão estar também dando um suporte a essas entidades através desse Projeto. 

Todo esse Projeto não foi simplesmente escolhido pela Secretaria, ‘eu quero 

esse, eu quero esse’, não, foi feito um levantamento geral da cidade, tá certo? 

Aonde foi cadastrado todos esses projetos junto ao Governo Federal, deu-se 

esse montante de 251 mil, mais ou menos, e esse plano de trabalho foi aprovado 

pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Cultura. Então, a Lei Aldir Blanc, 

ela vem justamente dar esse suporte à classe artística e cultural dos municípios. 

Volto a frisar, a proeza do município do nosso porte, do município do nosso porte 

conseguir o recurso 251 mil, que muitos municípios, por exemplo, Mogi das 

Cruzes não conseguiu nada; de todos os municípios da grande São Paulo aqui, 

o único município que conseguiu recurso foi Biritiba e Guararema, que tiveram 

os seus planos aprovados no Ministério da Cultura. Então eu gostaria de deixar 

aqui registrado os meus parabéns em especial à equipe de Cultura - só para 

concluir, senhor Presidente - à equipe de Cultura através da Secretaria de 

Cultura, através do Sandro e da equipe dele, todas as pessoas envolvidas pela 

aquisição desse pleito que é realmente de suma importância para a classe 

artística de nossa cidade, muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o 

vereador Sérgio de Paula Franco, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, 

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

gostaria de endossar as palavras do nobre Vereador Fernando com relação ao 

trabalho do Secretário de Cultura Sandro, que vem fazendo um grande trabalho 

revitalizando muitas áreas de recreação; foi desenvolvida na Cruz das Almas e 

já tem outros pleitos também para ser feito no Jardim dos Eucaliptos. Está sendo 

revitalizadas as capelas na nossa cidade, buscando estimular o desenvolvimento 

da Cultura e do Turismo na nossa cidade, com um baixo custo, onde o Secretário 

tem solicitado ajuda de vários setores da sociedade. Então gostaria de 

parabenizar aqui pelo excelente trabalho desenvolvido. Também parabenizar, 

nesse momento, a Secretária de Saúde Vânia por tudo aquilo que tem feito à 

frente da Secretaria de Saúde. Sabemos de tudo aquilo que está acontecendo 

no mundo inteiro pela pandemia do coronavírus, e sempre buscando o diálogo,  



 

 

 

buscando o caminho preventivo, a Vânia vem demonstrado um grande trabalho 

à frente da secretaria juntamente com sua equipe. E o que me traz nesta Tribuna 

nessa tarde, depois de várias solicitações, várias reclamações de munícipes da 

cidade, eu estou encaminhando ofícios à MTU e também à empresa que presta 

serviço do transporte intermunicipal na nossa cidade. Todos sabem que o 

coronavírus está aí, e muitas vítimas já acontecendo no nosso meio. Agora, a 

empresa de ônibus, que eu sei que a maioria dos vereadores não fazem uso do 

ônibus coletivo, mas os nossos munícipes fazem todos os dias, no que se 

desloca para trabalhar, nesse momento, com as aulas interrompidas, mas 

também os nossos alunos e todos os moradores da cidade utilizam as linhas de 

ônibus. E o quê que tem acontecido nos últimos tempos? Nos últimos tempos, a 

linha 394, que é a linha que vai de Mogi das Cruzes até Jardim dos Eucaliptos, 

então liga Mogi a Biritiba, saindo do ponto inicial, em Mogi, trazendo os nossos 

munícipes até o ponto final, no Jardim dos Eucaliptos. Esse ônibus, na maioria 

dos horários, se não, em todos, ele está carente de cobrador, ele está sendo 

usado apenas com o motorista que cobra e, portanto, demora ainda mais as 

pessoas dentro desse ônibus, porque o trajeto, que já é demorado, passa muitas 

vezes o dobro do tempo, aonde o próprio motorista tem que fazer a cobrança e  

que coloca ainda mais as pessoas em exposição, além do contato físico, a 

demora no desenrolar, porque você para no ponto, enquanto o motorista não 

termina de cobrar todos os passageiros, ele não pode se deslocar. Então as 

pessoas ficam vulneráveis aí. Tem gente que vai falar: ‘não, mas é a mudança 

que está se adequando, os ônibus, para que a empresa economize’, por que que 

a linha que liga Mogi a Salesópolis, que é a mesma empresa, que trabalha com 

as mesmas condições, tem cobrador na maioria dos horários, se não em todos? 

Porque eu passei a observar neste final de semana, inclusive hoje, os ônibus 

que vêm de Salesópolis vêm com cobrador, os ônibus que vão para Salesópolis 

também vão com cobrador. E todos os horários que observei, tinha o cobrador 

atendendo; e todos os horários observados por esse Vereador, saindo de 

Biritiba, indo para Mogi, esse ônibus não tem cobrador. Então eu quero saber da 

MTU e saber da empresa o quê é que está acontecendo? Por que dessa 

diferença de tratamento, onde os munícipes de Biritiba estão mais tempo dentro 

do ônibus, mais vulneráveis ao coronavírus, dentre outras doenças, por conta 

dessa demora que parte inicialmente da empresa, com aval da MTU?”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Eu, antes de atentar 

sobre isso, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela excelente 

colocação sobre essa questão do transporte intermunicipal. Já aproveitando a 

sugestão de Vossa Excelência, acredito que seria de uma forma de 

requerimento, mas eu sugiro à Vossa Excelência e à mesa diretiva que 

convoque, que nós, em outras épocas, também fizemos isso aqui; nós já tivemos 

a empresa, os responsáveis da empresa ATT, na época, era a Radial, quando  



 

 

 

assumiram naquela transição da Júlio Simões com a Radial, os péssimos 

serviços que estavam sendo prestados na época, e nós convocamos aqui a 

empresa, na época, o vereador Marcelo era Presidente e, através da 

presidência, nós convocamos  a empresa Radial na época, para que 

comparecesse a essa Casa para prestar esclarecimentos. E, eu acredito que 

Vossa Excelência, junto com a mesa diretiva, poderia fazer essa mesma 

convocação novamente, como foi feito na época do vereador Marcelo, 

Presidente, fazer a convocação para que a empresa venha aqui e preste os 

esclarecimentos necessários e as justificativas necessárias do porquê esse 

absurdo, como Vossa Excelência está relatando. Parabéns pelas colocações, 

Vereador Sérgio!”. O vereador Sérgio de Paula Franco retoma a palavra: “Muito 

obrigado, nobre vereador. Então, como eu coloquei - só para concluir, senhor 

Presidente - como eu havia colocado, estou protocolando esse ofício na MTU e 

na ATT também, a empresa que assiste o nosso município. E aí gostaria de 

solicitar, senhor Presidente, que pudéssemos então convocar tanto os 

representantes da empresa, quanto representantes da MTU, para que possamos 

discutir aqui nesta Casa o porquê da diferença de tratamento com os nossos 

munícipes, aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam do bom 

entendimento acabam tendo essa dificuldade por conta da falta de cobrador nas 

linhas de Mogi à Biritiba. Senhor Presidente, muito obrigado.”. Não havendo mais 

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

Almeida Silva faz suas considerações finais: “Boa tarde aqui à mesa diretiva, 

que está sempre presente aqui comigo, os nobres pares, uma boa tarde a todos. 

Gostaria também de estender os meus cumprimentos para todos os funcionários 

desta Casa e também para todos aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de 

deixar registrada aqui a minha indignação em relação ao que vem acontecendo 

dentro do nosso município. Pois a pandemia ainda não acabou, não temos ainda 

uma vacina para cura desse maldito vírus aí, a covid-19, tá? Eu sou 

extremamente contra a volta às aulas, mas não adianta ser contra a volta às 

aulas, não vamos voltar às aulas presenciais, aí você vê as praias tudo lotada, 

todo mundo, um em cima do outro; o Parque do Nirvana lá, onde tem a lagoa, 

superlotado também, todo mundo se divertindo como se nada estivesse 

acontecendo. Então o que eu peço para o Poder Executivo é que intensifique a 

fiscalização, principalmente nesses lugares onde está tendo aglomeração. E eu 

peço para a população, porque, como o município não tem fiscal suficiente, até 

mesmo policiamento, onde eu mesmo ontem chamei até o 190, porque 

realmente estava bastante complicado no Nirvana, também nas cachoeiras aí do 

município, e realmente lotou bastante. Eu entendo que o calor está bastante 

forte, e a gente não tem fiscal suficiente. Então eu queria pedir também para a 

população a conscientização, que se conscientize e evite aglomeração, tente 

manter um metro e meio de distanciamento, porque tendo esse cuidado com  



 

 

 

você, você vai ter o cuidado também com seus familiares, com seus amigos. 

Então é muito importante que aconteça isso. 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, 14 de Setembro de 2020. 
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