
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020.  

 

Aos trinta e um dias do mês de Julho 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, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, 

Lourival Bispo de Matos, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, 

Sérgio de Paula Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida 

e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a Sessão Extraordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. 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. 55 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Eu solicito da Vossa Excelência, para que nós, de 

pé, oremos, né, um minuto de silêncio pelos nossos amigos que faleceram 

nesses últimos dias com respeito à pandemia do coronavírus. Solicito à Vossa 

Excelência um minuto de silêncio para que a gente possa prestar essa 

homenagem. Muito obrigado.”. Autorizado, é feito um minuto de silêncio como 

homenagem póstuma aos falecidos. ((Minuto de silêncio)).  1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que 

fizesse a leitura do Ofício Especial da Prefeitura Municipal. 2. Ofício Especial – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Solicita a convocação em Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal para apreciação do Projeto de Lei -

Mensagem nº 012/2020. Terminado o Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 024/2020. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO.  1. Projeto de Lei nº 24/2020: Dispõe sobre a alteração 

da contribuição previdenciária dos Servidores Municipais do município de Biritiba 

Mirim, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019 e dá outras 

providências. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 024/2020. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 2. Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 024/2020, que deram o projeto por 

REPROVADO. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio 

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

[Sim], Juniel da Costa Camilo [Abstém-se], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

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

Reinaldo Pereira Júnior [Abstém-se], 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 oito votos favoráveis e duas  



 

 

 

abstenções. O Projeto de Lei nº 024/2020 fica, então, REPROVADO. Como 

justificativa de seu voto, o vereador Fábio Rogério Barbosa diz: “Querendo... já 

fazendo uma breve justificativa do meu voto, né, vemos que... uma situação 

muito chata o Projeto ter chegado muito em cima da hora para todos nós que 

tivemos tendo que... já teve uma chance, está desde o final do ano passado isso 

tudo e chegou tudo em cima da hora para a gente. Fica meio complicado até 

para a gente poder votar sobre um Parecer ou não. Mas, como sempre eu digo 

e sempre vou falar, prefiro pecar pelo excesso do que pagar pela omissão, né? 

Tendo em vista o Parecer Jurídico aí bem complementado e a falta de 

documentação, eu voto contra esse projeto.”. Como justificativa de seu voto, o 

vereador Jorge Mishima diz: “Embora, me permita, senhor Presidente, uma vez 

que o Executivo encaminhou a esse Legislativo em caráter de urgência, eu 

também não vejo essa necessidade, mas eu vejo de outra forma, com respeito 

ao procedimento do Presidente. Consultando o jurídico, caso não houvesse essa 

necessidade, nem deveria ser convocado, senhor Presidente, tá certo? Numa 

situação que nós estamos passando, não é? Parece brincadeira, então quando 

vier um projeto neste teor que não é de caráter de urgência, eu acho que o 

Presidente devia já nem colocar, nem chamar a votação, tá certo? Mas eu voto 

a favor das comissões. Como as comissões deram um parecer contrário a esse 

projeto e solicitam a rejeição do projeto, então automaticamente o meu voto é 

contra o projeto também. Não sei se a Vossa Excelência vai colocar em votação 

o projeto em si, mas sou a favor das comissões. Muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Nobre Vereador, apenas 

só para esclarecer, como foi um pedido do Executivo, ele pediu com urgência 

então eu resolvi, mas, realmente, eu também não vejo a necessidade de uma 

extraordinária, tá? Mas como o pedido veio do Executivo com urgência, eu 

consultei o jurídico e nós tivemos que colocar em votação. Muito obrigado, nobre 

vereador, pelo entendimento.”. Como justificativa de seu voto, o vereador Juniel 

da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu abstenho meu voto, até porque o 

projeto vem faltando algumas informações, então este vereador entende que 

faltam algumas informações, então eu venho a abster o meu voto. Muito 

obrigado.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicita que seja feita a leitura dos 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser discutida, eu peço a minha 

retirada.” O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Como não 

há mais nenhuma matéria a ser discutida, eu peço minha retirada.” O vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Como não há mais nenhuma 

matéria a ser discutida, tenho outros afazeres, peço a minha retirada também, 

muito obrigado.”. O vereador Valter Antônio de Miranda solicita pela ordem: 

“Se não tendo mais assunto a tratar, também posso pedir minha retirada?” O 

senhor Presidente autoriza a retirada dos vereadores do plenário. O primeiro 

vereador inscrito para fazer o uso da tribuna é o vereador Fábio Rogério  



 

 

 

Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, boa tarde, mesa, nobres 

vereadores, funcionários da Câmara, internautas que estão assistindo a TV 

Câmara. Bom, eu queria aproveitar a deixa hoje, senhor Presidente, como tinha 

essa votação em torno do que viria à situação, nome Servidores Públicos, posso 

contar um pouco aqui, contar um pouco da realidade que está acontecendo hoje 

na nossa cidade, que é sobre o caso mais chamado, o popular Covid-19. 

Estamos recebendo várias reclamações, várias solicitações, de munícipes, de 

funcionários que, lamentavelmente, ((inaudível)) acho que chega a todos 

Vereadores a situação ((inaudível))”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva solicita um aparte: “Nobre Vereador, eu peço perdão a sua pessoa, com 

todo respeito, é claro, que, como foi convocada uma sessão extraordinária, então 

o assunto seria, nesse momento, da sessão extraordinária referente ao Projeto 

de Lei. Assim, eu gostaria que o senhor entendesse... a discussão, embora o 

senhor justificou o seu voto, mas é... Bem lembrado. Muito obrigado, nobre 

vereador.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa retoma a palavra: “Como eu 

disse, é uma breve explanação, dizendo que... sobre esse projeto, ia chegar no 

ponto, o senhor não deixou eu concluir. Ia chegar nesse projeto. Porque eu 

nunca vi uma Prefeitura trabalhar em cima tanto em prejudicar funcionário 

público nesta cidade. Eu nunca vi! Teve uma outra sessão extraordinária sobre 

o assunto, teve uma nova sessão extraordinária sobre o assunto e sempre quem 

se preza é quem... vamos falar no popular, quem se ferra mesmo é o servidor 

público. O servidor público está sendo largado às traças aí e tudo, e agora seria 

inadmissível nós aprovarmos um projeto que vai prejudicar mais ainda esse 

funcionário. Eu não sei o quê essa administração tá pensando, eu não sei; como 

eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão e é o que está 

acontecendo aí. O negócio já estava lá e voltou como uma batata quente na mão 

da gente para a gente tentar dissolver essa sopa que estão criando, que é 

prejudicar o servidor público. Bom, eu tinha outras coisas para falar, mas eu 

deixo para a próxima segunda-feira. Muito obrigado, Presidente, muito obrigado, 

senhores vereadores e ((inaudível)) que estão nos assistindo.”. Não havendo 

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

Almeida Silva, faz suas Considerações Finais: “Eu gostaria de agradecer a 

presença de todos, gostaria também de dizer a todos que eu estou solidário; 

parabenizar também o pedido do Jorge Mishima de um minuto de silêncio 

referente a todas essas mortes que nós estamos tendo nosso município e pedir 

para toda a população para se cuidar um pouquinho mais, ter cuidado com seus 

atos, ter cuidado e... com tudo que tem que ser feito, porque é um inimigo 

invisível que nós temos que enfrentar. Terminando a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada 

a presente Sessão Extraordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 31 de Julho de 2020. 
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