
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

Aos seis dias do mês de outubro 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. 65 

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 28 de 

Setembro 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. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Ofício nº 247/2020. 2. Ofício nº 247/2020 – SMS. Assunto: 

Desmobilização do Posto de Atendimento e Isolamento COVID - 19. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas duas questões em 

cima do que acabou de ser lido. Primeiro, o ofício comunicando o encerramento 

das atividades do ponto de referência de combate ao covid lá no Ginásio de 

Esportes, duas ponderações que eu gostaria de fazer. Primeiro, gostaria de 

requerer à Vossa Excelência, a possibilidade - não a cópia da ata - mas o ofício 

que a Prefeitura encaminhou para esta Casa, com os dados precisos do 

atendimento, números, números de internação, números de exames, números 

de procedimentos, números de transferências; que Vossa Excelência avaliasse 

junto à diretoria administrativa dessa Casa a possibilidade de colocar, 

disponibilizar no site da câmara esse ofício, para que a população também possa 

ter acesso. Eu não acredito que a Prefeitura disponibilizou isso no site dela, mas 

eu acho que nós, enquanto, enquanto... até para uma prestação de conta à 

população, que muitos falavam: ‘Ah lá o elefante branco, lá não tem ninguém 

internado, lá... não sei o quê”, e os números não condiz com a realidade com 

que muitos disseram, né? Muito se comenta de que lá não tinha ninguém 

internado, que não houve óbito, que... enfim, mas, pelos números que foi 

passado através da leitura do vereador Leonardo, é bem diferente do que está  



 

 

 

sendo dito. Então eu gostaria de requerer à Vossa Excelência a disponibilidade 

desse ofício da Câmara, da Prefeitura à Vossa Excelência, no site da nossa 

Casa. E o segundo ponto, quando o vereador Leonardo leu a ata, os membros 

que estavam presentes nessa reunião basicamente são os membros do comitê 

de crise; e como eu e o vereador Fábio, indicado pelo comitê de crise por essa 

casa, boa parte das reuniões eu fui convidado a participar, não deu para 

participar de todas, porque algumas eu estava em trânsito e não tinha como eu 

participar, porque eu não tinha a internet, não tinha condições de participar da 

alguma ou outra reunião. Mas grande parte delas eu participei. Mas deixar claro 

que, nessa última reunião da qual ficou decidido, nem eu nem o vereador Fábio 

participamos dessa reunião, tá certo? Não fomos convocados, não fomos 

convidados. E até o vereador Fábio me ligou perguntando se eu tinha alguma 

informação sobre o encerramento, alguma coisa, e eu falei que desconhecia, 

justamente por não ter sido convidado para essa reunião da qual o vereador 

Leonardo acabou de ler a ata. Só para deixar isso bastante esclarecido, porque 

depois vão dizer: ‘Poxa, o vereador Fernando participava da reunião do comitê 

de crise, sabia que ia fechar e não informou à Casa’; e muito pelo contrário, todas 

as vezes que eu participei, eu utilizei ou do meu tempo na Tribuna ou aqui para 

esclarecer aos vereadores os fatos que estavam acontecendo. Muito obrigado, 

senhor Presidente.”. O Sr. Presidente solicitou à Secretaria da Casa que 

encaminhasse o Ofício e a Ata integral para todos os vereadores digitalmente 

em seus e-mails. Em seguida, o Sr. Presidente informa que foi recebida na 

Câmara Municipal a denúncia e Requerimento de Comissão Processante contra 

o Vereador Juniel da Costa Camilo e, em cumprimento ao Inciso II do Decreto-

Lei nº 201/67, fará a leitura do mesmo. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, nobres pares, tomei ciência há pouco 

tempo dessa denúncia, pela sua pessoa, há cinco minutos da sessão; o qual, 

antes de ser lido, já gostaria de deixar registrado nessa Casa: eu quero uma 

cópia para mim estar acompanhando essa denúncia, e vejo e sinto que é 

publicamente notório que isso é uma perseguição política, o qual não tem 

qualificação nenhuma. Mas gostaria só de, se tivesse uma cópia para mim estar 

acompanhando, o qual hoje, quando eu cheguei na Casa logo de manhã, que 

passei aqui, o qual o senhor me confirmou que não foi protocolado de manhã, 

mas até o namorado da moça que protocolou estava em conversa com o senhor, 

com o Fábio, com demais vereadores, que é namorado dela, o qual a moça 

também foi a minha assessora, trabalhou aqui nessa Casa, o qual tenho um 

grande carinho por ela, o qual hoje ela participa de... trabalha hoje na atual 

administração, que é totalmente oposição deste Vereador, porque esse 

Vereador não compactua com algumas coisas. Então, gostaria de uma cópia, 

muito obrigado. E também o horário que foi protocolado, o qual dá para perceber 

que é politicamente isso daí, porque também já vou deixar bem claro que  



 

 

 

levantar todas as denúncias que foram feitas nessa Casa, que não ocorreu dessa 

maneira. Muito obrigado.”. Em seguida, o Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva faz a leitura da denúncia. 3. Protocolo nº 760/2020 - Silvia Dallaqua. 

Assunto: Requerimento de instauração de Comissão de Investigação e 

Comissão Processante em face do Vereador Juniel da Costa Camilo - Protocolo 

760, de 07 de outubro de 2020. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Eu não poderia me manifestar contrário a uma situação às vésperas das 

eleições. Acho uma coisa fora de propósito, senhor Presidente. Não haveria nem 

a necessidade de ler um requerimento desse, tá certo? Pô, falta quantos dias 

para as eleições? Não é porque o nosso amigo, Juca tem feito um excelente 

trabalho nessa Casa, que pode sofrer uma sanção desse tamanho, senhor 

Presidente, tá? Você não vai indicar uma pessoa a não ser apta a exercer uma 

função se é seu inimigo também! Se você tem amigo, com certeza você, se for 

para indicar por capacidade, por necessidade, seria uma pessoa de confiança 

dele, tá certo? E esse problema aí fica restrito ao problema deles, que resolva 

na esfera criminal. Agora ficamos aqui discutindo uma situação que eu julgo 

politicamente, tá certo? Eu não concordo com a situação, senhor Presidente! E 

deixo bem claro aqui, eu sou contra a formação de uma comissão para analisar, 

neste momento. Se nós temos que respeitar a lei eleitoral; não damos 

homenagem a quem quiser, agora pode denegrir a imagem de um vereador que 

está aí no exercício legal da sua profissão? Por mais que ele não seja 

condenado, fica uma mancha! Não pode acontecer isso! E nós não podemos 

simplesmente acatar tudo que é denunciado numa situação política, que falta um 

mês e pouco para as eleições, senhor Presidente! Não estou culpando a 

presidência dessa Casa, mas não aceito de forma alguma essa situação, senhor 

Presidente, não aceito! Não é do meu partido, não é do grupo que eu pertenço, 

mas eu acho uma injustiça tremenda uma pessoa... se há um corrupto, é porque 

tem um corruptor, senhor Presidente. Então eu deixo aqui a minha indignação a 

respeito disso, tá certo? Não concordo de forma nenhuma que se faça uma 

comissão para analisar a pouco menos de um mês e pouco para as eleições... e 

as imagens dele? E se não for comprovado? A imagem já está jogado a quatro 

cantos. É só isso, senhor Presidente, eu fico indignado com essa situação! Muito 

obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor 

Presidente, eu requeiro cópia integral da presente denúncia, pode ser por e-mail, 

não precisa ser física, eu requeiro uma cópia da presente denúncia. E gostaria 

de dirigir ao vereador Juniel apenas uma pergunta, sim ou não, se a denunciante 

faz parte, se existe algum grau de parentesco com Vossa Excelência. Se sim ou 

não, se existe algum grau de parentesco, irmão, primo, cunhado. Sim ou não?”. 

O vereador Juniel da Costa Camilo responde: “Respondendo ao senhor 

Vereador, outra coisa, queria deixar também já registrado aqui nessa Casa: não 

faz nenhum grau de parentesco; e é público e notoriamente que essa é uma  



 

 

 

questão política a qual eu venho fazendo um trabalho exemplar. E é público e 

notoriamente que é politicagem. Mas até comentei com o senhor Presidente há 

cinco minutos, porque até registrei, gostaria de sair dessa Casa aqui com uma 

cópia em mãos, se possível, já providenciar com a diretora dessa Casa, o qual 

logo de manhã eu vi o namorado dela conversando com os dois vereadores, e 

superestranho e tomei ciência há cinco minutos aqui agora. É público e 

notoriamente, politicamente essa situação. Mas quero sair daqui só com a cópia 

desse requerimento. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “Encaminho essa denúncia ao jurídico desta Casa. Àqueles 

vereadores que solicitar, está liberada, faz um requerimento, solicita, faz um 

ofício e não tem problema nenhum, manda digitalmente.”. O vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Só lembrando que eu já fiz esse 

requerimento verbal à Vossa Excelência em plena sessão.”. O vereador Sérgio 

de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu acredito que é do interesse de todos 

os vereadores; seria importante enviar no e-mail de todos os vereadores. Se isso 

não for feito, eu também requeiro uma cópia para esse vereador.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Será encaminhado no e-mail 

digitalmente para todos os vereadores, tá?”. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Eu requeri à sua pessoa que eu, como faço parte aí como 

denunciado, quero sair daqui com uma cópia desse documento, o qual muitas 

vezes eu peço documento aqui e há alguma demora. Mas também já deixar 

registrado aqui também que esse procedimento que foi tomado nessa mesa aqui 

hoje não é o procedimento que já se tomou aqui nessa Casa com outros 

segmentos igual a esse; mas muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva se manifesta: “Quero deixar bem claro aqui nessa Casa para 

todos os vereadores: eu tenho a obrigação, tá, de chegar, como chegou essa 

denúncia, na primeira sessão, chegou de manhã, não sei o horário, mas chegou 

de manhã, eu tenho que dar ciência ao plenário. Eu não posso deixar de dar 

ciência ao plenário. Nós temos um Regimento Interno que tem que ser seguido. 

É por isso que, antes de eu dar ciência ao plenário, eu chamei o denunciado 

para poder falar para ele, para ele não ser pego de surpresa nessa Casa.”. 

Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura das Indicações nº 91 a 93/2020. 1. Indicação nº 091/2020, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que determine a Secretaria Competente, a realização de serviço de 

motonivelamento e cascalhamento nas ruas Espanha, Bélgica e Portugal, ambas 

no bairro Jardim Real, nesta cidade em toda sua extensão. Essa é uma 

reiteração das indicações número 092, 150, 185, 197, 251, 286, 330/2019 e 

011/2020. 2. Indicação nº 092/2020, de autoria do Nobre Vereador Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feita a limpeza da  



 

 

 

vegetação na Rua Jorge Leme de Siqueira, bairro Centro. 3. Indicação nº 

093/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao 

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

Competente, para que seja feito o serviço de limpeza na boca de lobo na Rua 6, 

bairro Santo Antônio. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 165/2020. AUTORIA DO 

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

votação o Requerimento nº 165/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, pedido de informação referente ao andamento da obra de drenagem e 

pavimentação na Estrada Nirvana Trecho I e II – Bairro Nirvana e da Avenida 

Brasil – Bairro Castellano. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 

064/2019 e 041/2020 (Nirvana) e 050/2020 (Jardim Castellano). APROVADO. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

eu não me inscrevi para fazer o uso da Tribuna hoje, até porque eu gostaria 

apenas de um esclarecimento da mesa diretora sobre dois tópicos. Primeiro, 

sobre a questão da LDO, que nós tivemos aquela reunião da qual eu participei 

numa parte, né, anterior à sessão, e ficou de se reavaliar, a Prefeitura fazer uma 

correção ou ia retirar o projeto. Então eu gostaria da informação de Vossa 

Excelência ou da mesa diretiva sobre a questão da LDO, do projeto da LDO, em 

que pé está, se ele está na comissão, se ele está na diretoria, se devolveu para 

a Prefeitura, para que a gente possa ter uma noção. E o segundo tópico que eu 

também peço informação à Vossa Excelência é sobre aquela questão do projeto 

da Cultura que entrou nessa Casa para criação da rubrica. Eu sei que houve 

algumas reuniões, da qual inclusive a Dra. Denise me convidou, como convidou 

todos os vereadores aí, mas eu não pude participar. Teve outras reuniões com 

os artesões, eu sei que houve um questionamento por parte do Presidente da 

Comissão, o Vereador Fábio... então a última informação que eu tive foi que o 

jurídico ia analisar. Então gostaria também de um parecer desses dois projetos, 

se foi retirado, se foi... se encontra-se na Casa, se encontra-se na comissão, em 

que pé que está, para que a gente possa... só ter uma acompanhamento mais 

próximo. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva informa: “Bom, quanto à LDO, nobre Vereador, nobres pares, 

quanto à LDO, faltou alguns documentos da Prefeitura. A Prefeitura, ela não 

retirou o projeto dessa Casa, continua nessa Casa. Porém, eles vão encaminhar 

os documentos que faltavam para o nosso financeiro, o Carlos Vinícius, para 

poder... para que nós possamos dar andamento nesse Projeto. Agora, quanto 

ao Projeto da Cultura, eu vou passar para o Presidente da Comissão; realmente, 

a Dra. Denise veio aqui, tudoque estava ao meu alcance, eu expliquei para ela, 

ela entendeu, e, posterior, ela estaria fazendo uma reunião com o pessoal e... 

mas, provavelmente, ia fazer uma adequação no Projeto. Mas eu prefiro que o 

Presidente da Comissão responda.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa  



 

 

 

responde: “Bom, vereador Fernando, o projeto continua em tramitação ainda 

dentro da Casa, e a gente está aguardando a Diretoria, bem como a Secretaria 

enviar alguns documentos para a gente, para a gente fazer a conclusão das 

rubricas aí. E já estamos aguardando aí. Foi questionado vários assuntos nessa 

reunião aí, onde muito artesão questionou também tanto, como... bem como eu 

queria também saber como que houve na outra reunião que a Cultura mesmo 

fez com os artesões, o qual me proibiram de participar dessa reunião não sei por 

quê, mas depois tivemos uma outra reunião, só pedimos os documentos para 

ontem, porque acredito que essa Casa quer assinar o mais rápido possível esse 

documento. Mas a gente precisa ter a conclusão para ontem de toda essa 

documentação que foi pedida, para a gente poder complementar e fazer o que é 

de direito aí.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Só para continuar, 

senhor Presidente, até a título de esclarecimento, é que Vossa Excelência 

colocou que a doutora Denise ia apresentar uma... foi isso que eu entendi, uma 

proposta ou a Prefeitura... a Prefeitura participou dessa última reunião que todos 

os vereadores foram convocados; o quadro da diretoria de Cultura participou 

dessa reunião também; e a Prefeitura então que vai encaminhar essa nova 

adequação, é isso? Só para eu entender melhor.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “A doutora Denise, ela esteve nessa Casa...”. O vereador 

Fernando José Gonçalves questiona: “Certo! A reunião foi nessa Casa?”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva, responde: “Não, não. Agora, o projeto, 

esse projeto é a Prefeitura, tá? Então ela conversou, inclusive teve outros... pelo 

que eu fiquei sabendo... eu tive um compromisso, eu não fui nessa segunda 

reunião, mas teve outros vereadores aqui que a doutora Denise falou que 

participaram também dessa reunião, me parece que foi na sexta-feira à noite, 

que eu tinha um outro compromisso, eu não pude participar. Mas tudo que ela 

precisava de informação, ela teve aqui. Porque o projeto é do Poder 

Executivo...”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Sim. Informação do 

projeto, do trâmite da Casa.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva 

continua: “Sim. Mas já.. inclusive lá teve outros vereadores também, não sei te 

dizer quais os vereadores que estiveram presentes nessa reunião, mas teve uma 

segunda reunião.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu 

estive presente na reunião, no Projeto Criações, com a Dra. Denise; esteve 

presente também a vereadora Zuleika, o vereador Reinaldo e o vereador Fábio. 

Segundo a doutora, ela mandou convite para 12 vereadores dessa Casa, com 

exceção do vereador Marcelo, que ficou sabendo da reunião às 19 horas. Então 

o que a doutora Denise nos passou é que ela mandou o convite para todos os 

vereadores dessa Casa. Então estivemos nós quatro lá, eu, nós quatro, eu, a 

vereadora Zuleika, vereador Fábio e vereador Reinaldo; e, no meio da discussão, 

foi sugerido para que o Poder Executivo, ali representado pela Diretora de 

Cultura, que eles refizessem o plano de ação, porque o que estava pegando, no  



 

 

 

entendimento ali, era o plano de ação, onde nem todos os fazedores de cultura 

do município estavam se sentindo representados. Então foi sugerido para que 

eles fizessem uma reunião de modo urgente com todos os fazedores de cultura 

no município, representado todas as classes dentro da cultura, e, com esse novo 

plano de ação, teria então como fazer algo que fosse justo para todos os 

envolvidos na cultura. Uma outra coisa que foi citada também é que no Projeto 

de Lei que veio para essa Casa fala no valor de 129, 130 mil, aproximadamente, 

e o município recebe 251 mil. Então precisa de uma explicação de quem propôs 

esse Projeto de Lei do porquê que o valor não é integral dos 251 mil que está 

previsto para vir para o município - e no Projeto de Lei fala apenas de 

aproximadamente 130 mil. Então foi tudo isso que foi tratado ali e foi passado 

para a Diretora de Cultura para que, o quanto antes, eles se reunissem para 

estabelecer esse plano de ação e, assim, resolver as pendências para que o 

projeto possa ser votado nessa Casa. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Senhor Presidente, me 

permite só em cima ainda da fala do vereador Sérgio. É importante esclarecer 

isso, eu entendo que precisa-se contemplar o máximo de fazedores de cultura 

no município; é que é aquela coisa, o cobertor é curto; se puxa de um lado, falta 

do outro; puxa de um lado, falta do outro, isso é fato. Nós já tivemos uma vitória 

de conseguir o valor 251 mil, o Projeto está na Casa, criação da rubrica. Agora, 

eu, da minha concepção, senhor Presidente, nobres pares, eu acho que a 

proposta é válida, sim, de fazer o máximo possível para atender o máximo de 

número de fazedores de cultura no nosso município, mas eu tenho a 

preocupação no sentido de que esse plano de trabalho que foi aprovado pelo 

Ministério do Turismo, da qual originou um recurso estimado e fixado de 250 mil, 

ele já foi aprovado pelo Ministério do Turismo, tá certo? Esse plano... porque eu 

acompanhei a Lei Aldir Blanc desde quando ela estava sendo votada na Câmara, 

foi para o Senado, voltou para a Câmara, foi para o Senado de novo, então, até 

na promulgação da lei. Nesse ínterim, foi-se apresentado um plano de trabalho, 

tanto é que foi apresentado um plano de trabalho, que Guararema conseguiu um 

recurso bem menor do que o nosso; teve municípios maiores do que o nosso e 

conseguiu um recurso menor do que o nosso, que foi através desse plano de 

trabalho que foi feito. Então minha única precaução aí, senhor Presidente, aí é 

um problema do Executivo, que ele vai ter que resolver, é essa revisão, ela 

atrasar ainda mais o recurso que já está disponível para os fazedores de Cultura, 

os que estavam dentro do plano de trabalho. Então é só essa minha precaução. 

Eu fui convidado inclusive pela Dra. Denise também para essa reunião, Vereador 

Sérgio, e encaminhei também via WhatsApp a reposta para ela dizendo o porquê 

não poderia estar presente na reunião, devido a estar viajando final de semana, 

agradeci o convite, mas como disse Vossa Excelência que teve os vereadores 

presentes, acho que essa Casa se sente representada, por isso o meu  



 

 

 

questionamento de como está os projetos.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita um aparte: “Viu, vereador Fernando, outro questionamento também foi o 

caso, esse plano de trabalho a gente queria saber certinho, para a gente poder 

saber datas, prazos, tudo, porque, segundo consta, estaria marcado para hoje 

aqui uma manifestação de artesão pedindo a cobrança dessa Casa, que 

assinasse em caráter de urgência. Tanto que foi sugerido lá à diretora para fazer 

essa adequação, para mandar todos esses documentos. Aí já extinguiu datas, 

porque, pelo que consta, foi passado aos artesões que seriam... que ontem 

acabaria o prazo, senão eles perderiam tudo por culpa da Câmara Municipal. 

Então houve uma divergência de ideias, de querer colocar coisas assim. Imagina 

chegar cheio de artesão aqui e não é... tipo... ‘assina logo’ - essa que deu a tese 

do negócio, né? Eles querendo forçar essa base. Então por isso foi agora que a 

gente pedimos esses documentos, que é o plano de ação, estamos conversando 

lá embaixo, tudo isso aqui, para a gente saber prazo certinho e tudo. Se tem um 

prazo que esse dinheiro possa retornar, que seja feito o mais rápido possível e 

mande para essa Casa. Se a priori seria que nós não queríamos assinar nada. 

E ao contrário, a gente... todos os vereadores aqui, se é benefício do público, 

todos irão assinar! Então foi questionado essas ações e quanto ao restante 

desses cento e poucos mil que ficariam, para onde seria destinado? E outra 

questão que acho que a vereadora Zuleika, professor ainda lembra, foi a questão 

que a mesma pessoa que faz a lei é a mesma que fiscaliza, não tem nenhuma 

participação da iniciativa dos fazedores de arte, não tem nenhuma. É a mesma 

pessoa que fiscaliza é a mesma que paga o dinheiro, é o próprio gestor. Então 

fica difícil a gente só... nós sugerimos, o professor Sérgio ainda sugeriu que seria 

refeito junto com a participação dos artistas e também dos fazedores de arte. 

Obrigado.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Só para 

concluir essa fala do vereador Fábio, quando a diretora colocou quem eram as 

pessoas que participavam daquela comissão que tratava... a doutora Denise 

questionou por que que não tinha ninguém da iniciativa da sociedade civil 

participando, né? E aí a gente sugeriu para que essa comissão contemplasse 

representantes da sociedade civil, para que pudessem também opinar naquilo 

que é dinheiro público, mas que é destinado para a cultura no município.”. A 

vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Só para 

dar um complemento na fala do vereador Fernando, esse recurso, todos os entes 

federativos receberam. Esses três milhões, eles foram calculados em cima do 

FPM e do IDH. Então já tem esse valor fixo para cada ente federativo. Não foi o 

plano de ação que determinou que a cidade ia ganhar ‘x’. E esse ‘x’, o quê 

acontece para que a cidade possa realmente receber e aplicar esse recurso? O 

município teria que ter mandado um plano de ação - ele tem 60 dias para mandar 

um plano de ação. Então esses 60 dias é para mandar o plano de ação, não é 

para executar, então não vai ter perda, né? Se ele efetuar esse plano de ação  



 

 

 

em 60 dias, não tem perda. E o que faltou pelo Executivo, a meu ver, foi 

publicidade. Então tem muitos artesãos, leitores, músicos que não tiveram 

conhecimento, porque não é todo mundo que tem acesso à mídia, né? Então 

acho que faltou olho a olho, tête-à-tête, e divulgar mais e fazer em conjunto esse 

plano de ação, porque o Executivo não sabe a necessidade real daquele cidadão 

que está precisando. Essa Lei veio para ajudar quem sofreu com a pandemia. 

Então tem que ter essa conversa, né, quem vai ajudar, quem vai pagar e quem 

vai receber, falar assim: ‘Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”. Então essa 

falha que, a meu ver, que faltou, na publicidade e em não fazer o plano de ação 

em conjunto. Daí, mandando o plano de ação lá para o Ministério da Agricultura, 

no portal novo que foi criado, ele é aprovado e depois executado, pode-se 

executar até 31 de dezembro. Então é isso. Então o que foi fechado lá é que a 

Prefeitura vai chamar os fazedores de arte, de cultura, para poder bolar um novo 

plano de ação e mandar para a plataforma para ser aprovado. Obrigada, 

Presidente.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Apenas pra complementar, a vereadora Zuleika falou que todos os municípios 

têm direito ao benefício, ao recurso em torno de três milhões. Realmente todos 

os municípios têm o benefício que é proporcional ao FPM; só que, quando eu 

falo que Biritiba foi um dos poucos municípios... foram poucos os municípios que 

apresentaram o plano trabalho, porque teve muitos municípios que não 

apresentaram esse plano de trabalho. Muitos municípios não apresentaram e 

deixaram de obter esse recurso. Nós não estamos falando aqui de auxílio 

emergencial ao artesão, não é isso, o auxílio emergencial ao artesão é outros 

quinhentos que não têm nada a ver com a história; é outro plano, está dentro da 

Lei Aldir Blanc, mas é outra situação que não tem nada a ver com o projeto que 

está nessa Casa, com o projeto que está nessa Casa. O projeto que está nessa 

Casa é a criação de uma rubrica para utilizar aquele recurso que foi o município 

que teve capitado. Agora, acima de qualquer situação, quando se fala que não 

se ouviu o final, existe o Conselho Municipal de Cultura. Então não é só o 

Executivo e quatro ou cinco mãos que decidiu isso, o Conselho Municipal de 

Cultura também tem que participar. O Conselho Municipal de Cultura também 

tem que... ele tem a sua corresponsabilidade dentro da elaboração do plano. E 

se o Conselho não questionou, é porque também não houve interesse do 

Conselho Municipal. Então os conselheiros, me desculpe, mas têm que estar 

acompanhando, se o conselho estiver ativo, é claro.”. O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita um aparte: “Mais um contexto aí: o mesmo conselho é o mesmo 

que também faz parte da fiscalização.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

retoma a palavra: “Sim, Vereador Fábio, aí o quê que acontece? O conselho, ele 

é o gestor...  a Prefeitura, ela é a gestora do recurso. Quem fiscaliza, quem 

fiscaliza é o Conselho Municipal, o Fundo Municipal de Cultura, porque esse 

recurso, ele vai cair numa rubrica que deveria de cair direto para o fundo, mas o  



 

 

 

Governo Federal encaminhou direto para o Executivo; tem opção ainda de 

encaminhar pelo fundo. Mas da mesma forma existe o Conselho Municipal de 

Saúde, existe o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, existe o Conselho 

Municipal do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação que fiscaliza as 

Secretarias, e da mesma forma seria o Conselho Municipal de Cultura. Muito 

obrigado.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “O que preocupa, 

acima de tudo, é que esse recurso pode não sair, pode não sair, pode até 

retornar às suas bases, tá certo? Agora eu vou questionar um ponto que eu acho 

crucial: caso fora aceita alguma denúncia ao Ministério Público, será que nós 

vamos ter aí condições de aprová-lo? Ficando pendente juridicamente esse 

processo todo? Esse projeto? É de se pensar, tá certo? É claro que é um trabalho 

que tem que ser minucioso, tem que ser minucioso, mas eu vejo por um lado 

que, se você fala assim: ‘artesão qualquer’, não é esse artesão qualquer; ele 

precisa estar cadastrado, ele precisa estar contribuindo. ‘Ah, eu sou artesão, eu 

faço...’, não é por aí, não é? Então, se está no Ministério Público, vai ficar 

pendente essa situação, ao meu ponto de vista. E aí quem vai perder é 

município, certo? Essa é a minha visão. Claro que nós pagamos pelos nossos 

erros, futuramente pode até sanções pelo nosso posicionamento, mas nós temos 

que agilizar esse processo, nós temos que agilizar. Eu lembro bem, senhor 

Presidente, que foi construído um elefante branco em Biritiba certa vez, foi 

construída uma piscina no Ginásio Municipal, e a verba estava se esgotando. 

Época, se eu não me engano, do Prefeito Benedito Freitas. E foi construído uma 

piscina, porque veio uma emenda pra estar custeando uma piscina. Foi útil? Não 

foi. Eu, posteriormente, eu pedi através de requerimento que aterrasse essa 

piscina, porque estava virando um criador de Aedes Aegypti, mas não 

poderíamos perder esse dinheiro infelizmente, porque ia dar trabalho para a 

nossa população. Você acredita? Ficou ocioso, enterramos, mas pegamos essa 

verba, né? Não havia necessidade, quem vai tomar banho em Biritiba? Que 

quatro horas da tarde já tem neblina, faz um frio tremendo. Talvez hoje, com a 

mudança climática, talvez fosse até útil; mas nós aprovamos, sim, essa 

construção da piscina no Ginásio de Esportes em 1982 a 83, se não me engano, 

mas aprovamos, porque essa verba foi destinado à construção de uma piscina 

no Ginásio de Esportes. Então vamos construir, vão construir, tá? Talvez o 

pensamento hoje seria diferente, mas se a verba veio para a construção, o quê 

que aconteceu? Os comércios ganharam com isso? Os trabalhadores de Biritiba 

tiveram essa oportunidade? Não serviu para nada, mas é um dinheiro que veio 

para nós e nós aprovamos. E essa Lei que foi destinada à Cultura, nós temos 

que aproveitar, sim, nós temos que aproveitar. Ninguém está falando que não, o 

próprio Presidente da Comissão, o Fábio, está dizendo. Não é essa questão, 

mas, por uma parte, nós não podemos criar tantos entraves para que resolvemos 

esse problema com a máxima urgência e vai... perdemos o tempo, perdemos o  



 

 

 

prazo, se for acionado o Ministério, vai ficar emperrado isso daí, e aí se vão mais 

dois, três meses, né, o término do mandato, tá bom? É só isso que eu gostaria 

de falar. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva se manifesta: “Bom, eu só quero deixar bastante claro aqui nessa 

Casa que eu não posso responder pelo Judiciário, tá? E outra coisa, eu tenho 

certeza absoluta que todos os vereadores aqui dessa Casa, isso eu falo com 

convicção, que não quer prejudicar os fazedores da Cultura. Portanto eu tenho 

a dizer para vocês que, se o Projeto, se ele tivesse vindo de acordo, se ele 

tivesse vindo correto, nós não estaria tendo essa discussão aqui. Então cabe 

também ao Poder Executivo ter a responsabilidade de mandar as coisas direito 

para essa Casa, porque a maioria dos projetos que vêm para esta Casa têm que 

devolver para arrumar, para acertar. Então aqui ninguém quer prejudicar 

ninguém, não, mas que mande corretamente os Projetos de Lei para cá, tá bom? 

É só isso, ninguém está segurando nada aqui.”. Em seguida, o Sr. Presidente 

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

fazerem uso da Tribuna. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Não havendo matéria mais a ser tratada nesta Casa, gostaria da 

dispensa desse vereador, que vou estar no meu gabinete esperando a cópia do 

requerimento da denúncia que eu requeri. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Eu peço só a gentileza, nobre Vereador, que o 

senhor só aguarde, só eu fazer um comunicado, já que o senhor já vai se retirar, 

aí após eu fazer o comunicado, então aí o senhor pode se retirar, tá liberado, tá 

ok? Dia 12 de outubro, feriado nacional, segunda-feira, e dia 13 de outubro, 

sessão ordinária, terça-feira, às 15 horas, tá ok? Está liberado, nobre vereador.”. 

O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Com o aval da Vossa 

Presidência, gostaria de me retirar do plenário, porque eu tenho um assunto a 

ser tratado no meu gabinete também, muito obrigado, senhor Presidente.”. O Sr. 

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

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

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

Senhor Presidente, eu gostaria de citar nesta tarde que, com a graça de Deus, 

uma grande novela está sendo encerrada nesta semana, que é a pavimentação 

da Rua Luís Vaz de Camões, na Cruz das Almas. Desde o início do mandato, foi 

pedido de tantos vereadores, mas que eu me lembro mais exaustivamente, este 

Vereador, professor Sérgio e o vereador Leonardo Venâncio Molina quase que 

mensalmente a gente pedia: pavimentação, manutenção na Luís Vaz, na Guerra 

Junqueira e na Anita Garibaldi, que são as ruas do bairro que ficaram de um 

convênio de 12 anos atrás que não foi concluído; ficou lá. E aí eu citei várias 

vezes aqui, foram oito anos com o Inho, mas um ano e oito meses com o Jarbas, 

e agora esse período de dois anos do prefeito Walter Tajiri. E parecia que ia de 

novo se perder os prazos. No início do mandato, eu fui até a Casa Civil, onde o  



 

 

 

prefeito estava fazendo a readequação, pagando o convênio que estava aberto 

há 12 anos, pagando parcelado para o estado, para que pudesse regularizar a 

situação e conseguir um novo convênio para pavimentação desta rua. E aí, 

quando estava tudo certo, houve o problema do afastamento do Prefeito, perdeu-

se os prazos e aí começou tudo de novo em cima daquela mesma verba e, 

graças a Deus... eu preciso citar aqui que o engenheiro da Prefeitura, o Douglas, 

que esteve praticamente à frente desse trabalho tanto no período do Jarbas, 

quanto no período agora do Walter, fez um trabalho excelente e, graças a Deus, 

neste momento, as ruas estão sendo pavimentadas. Então, parabenizo aqui a 

administração, que conclui essa obra, mas parabenizo toda a comunidade, que 

agora tem pavimentação nas suas ruas. Também já foi falado pelo Prefeito que 

a Domingos Ramalho e a Neusa de Fátima, que também fazem parte de um 

convênio que estava liberado e houve um problema com a CETESB, que em 

breve será retomada a obra, então a comunidade espera ansiosa para que seja 

retomada esta obra. Aproveitando o ensejo, no dia de hoje, eu protocolei vários 

ofícios na Prefeitura, solicitando operação tapa-buracos na Rua Manoel da 

Nóbrega, que eu já venho pedindo isso também desde o início do mandato, e o 

buraquinho virou buracão e, agora, a cratera que, se olhar da lua para a Terra, 

vai enxergar a cratera da Manoel da Nóbrega, que já está lá estampada há vários 

meses, anos. Também fiz a solicitação de uma lombada no início da Manoel da 

Nóbrega, já fiz várias reiterações, e lombada na Rua Casimiro de Abreu, onde a 

van que faz a linha intermunicipal, para ela cortar o caminho e ultrapassar o 

ônibus, ela passa em alta velocidade e já quase atropelou por diversas vezes 

crianças na Rua Cassimiro de Abreu. Então eu fiz esses pedidos para que a 

Prefeitura possa adequar aí a situação nesse bairro. E, um outro pedido também 

que eu fiz, pintura nas lombadas da Rua Alberto de Oliveira, porque tá terrível 

ali, principalmente à noite, os motoboys, é lógico, a maioria já têm o 

conhecimento, quem não tem passa na primeira lombada, quase cai na segunda, 

então totalmente sem marcação de solo ali, precisa urgentemente ser pintado as 

lombadas.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Apenas 

para colaborar com a colocação de Vossa Excelência, parabenizando pela 

conquista da pavimentação da Luís Vaz de Camões, mas como Vossa 

Excelência disse, às vezes a população até critica, mas, por exemplo, as ruas 

do Jardim dos Eucaliptos, da Domingos Ramalho, a Neusa de Fátima, o que está 

travando lá não é o recurso, o que está travando lá é o licenciamento ambiental 

da CETESB, a burocracia da CETESB para pavimentação. A Prefeitura tem 

buscado esse licenciamento ambiental já há muito tempo, e a CETESB até agora 

não deu. Porque antigamente se pavimentava rua e não precisava pedir 

autorização para a CETESB, você não precisava de licenciamento ambiental 

para pavimentar rua. Agora você tem um recurso e você precisa da autorização 

ambiental da CETESB para você pavimentar a rua, então é um absurdo! E o  



 

 

 

recurso, inclusive, que é o mesmo recurso das ruas do Jardim dos Eucaliptos, 

das ruas do Cruz das Almas, que é lá recurso FUMEFI... as duas, os dois bairros 

são recursos FUMEFI, liberou uma parte e não liberou a outra. Então só está 

aguardando as ruas do Jardim dos Eucaliptos, está aguardando a autorização 

da CETESB dar o licenciamento ambiental. Muito obrigado, vereador Sérgio.”. O 

vereador Sérgio de Paula Franco, retoma a palavra: Então, como o nobre 

vereador colocou, e eu já havia comentado, assim que tiver essa liberação da 

CETESB, o Prefeito disse que em breve estará também pavimentando as ruas 

Domingos Ramalho, Neusa de Fátima, e a gente fica aguardando ansiosamente 

para que isso aconteça, porque já está aí, como o nobre vereador disse, a verba 

já foi destinada, já foi feita a primeira medição, agora, enquanto a CETESB não 

liberar, a empresa não continua a obra. Mas até que enfim, a Luís Vaz de 

Camões agora está finalizando o asfalto. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

próximo Vereador inscrito é o vereador Leonardo Venâncio Molina, que, com 

a palavra, diz: “Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde à mesa diretiva, boa 

tarde aos nobres vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal, uma boa 

tarde, uma boa tarde também aos ouvintes do site da Câmara, na parte de digital. 

Aqui esse Vereador também, senhor Presidente, quando ele é de criticar, ele faz 

suas críticas; mas quando é também de parabenizar, ele também parabeniza. 

Quero parabenizar aqui o prefeito Walter Tajiri por ter conseguido pavimentar a 

Rua Luís Vaz de Camões, a qual eu resido no número 38. É um benefício 

gradativamente dos moradores da Luís Vaz de Camões, Guerra Junqueira, Anita 

Garibaldi, todos esperavam por esse asfalto e esse benefício. Quero 

parabenizar, porque não só esse vereador que ganha, mas toda a população, os 

moradores que ali naquela rua moram. Quero agradecer também ao Vereador 

Sérgio por sempre estar batalhando e cobrando pelas melhorias dessa rua, 

várias vezes a gente fez solicitações, requerimento, indicação para melhorias da 

Rua Luís Vaz de Camões, Guerra Junqueira, Anita Garibaldi. Parabéns ao 

Prefeito! Parabéns à Secretaria de Obras! Muito obrigado, senhor Presidente.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer 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, 06 de Outubro de 2020. 
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