
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

Aos dezenove 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. 67 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 13 de Outubro 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 dos Ofícios nº 118 e 124/2020. 2. Ofício nº 

118/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 298 aos 301/2020 Decreto n° 3502, 3503 e 

3509/2020 Leis n° 1891 e 1892/2020. 3. Ofício n.º 124/2020 - SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: Decreto n° 

3513/2020. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura das Indicações nº 96 a 98/2020. 1. Indicação nº 096/2020, 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 colocado um braço para iluminação pública na Rua Juscelino 

Kubitschek n° 76 localizada no bairro Vista Alegre.  2. Indicação nº 097/2020, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que determine à Secretaria Competente a instalação 

de 06 pontos de luminárias completos em caráter de urgência, na Rua Miguel 

Vicente Chelucci do início da rua até a altura do n° 20, no bairro Vertentes, nesta 

cidade. Esta é uma reiteração das indicações n° 460/2017, 081, 097, 143, 

163/2018 e 021 e 102/2019 e 004/2020. 3. Indicação nº 098/2020, de autoria da 

Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

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



 

 

 

para que melhore a sinalização de trânsito próximo ao Banco Bradesco, trecho 

que se inicia ao termino da Estrada Velha de Biritiba e começo da Rua Francisco 

Ferreira Lopes, ambas localizada no centro. Terminadas as Indicações, passou-

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

169 ao 171/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 169/2020: Requer 

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

Departamento Competente para que seja realizado um mutirão de limpeza em 

todas as vias públicas entorno do centro e demais bairros do município. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 170/2020: 

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

Órgão Competente a fim de que seja solucionado o problema na Rua Juscelino 

Kubitschek no seu entroncamento com a Rua Epitácio Pessoa, em frente a 

Escola Estadual Angélica de Jesus Ferreira.  APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 171/2020: Requer ao Senhor Secretário de Finanças, 

José Lineu Leme de Miranda solicitar informações acerca do contrato mantido 

entre o Poder Executivo e a empresa vencedora da licitação que explora os 

serviços de estacionamento rotativo, conhecido como “zona azul”, 

especificamente dos valores repassados ao Município “mês a mês”, desde a 

contratação até a data atual. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

a leitura do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 030/2020. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 030/2020, que deu o projeto por 

REJEITADO. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, eu requeiro a leitura do Parecer Jurídico, como é de praxe 

nessa Casa, todos os Projetos de Lei, nós lemos o Parecer Jurídico e, em 

seguida, os Pareceres da Comissão. Vossa Excelência solicitou ao Vereador 

Leonardo ler direto o Parecer das Comissões. Eu requeiro a Vossa Excelência a 

leitura do Parecer Jurídico, por gentileza.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva informa: “Nobre Vereador, todos os projetos que está sendo... que foi 

deliberado nessa Casa, está lendo o Parecer Conjunto das Comissões, mas eu 

não vejo problema também, em ler o Parecer Jurídico, mas até os outros projetos 

anteriores, não foi lido o Parecer das Comissões, está à disposição nessa Casa. 

Mas eu solicito ao Vice-Presidente que faça a leitura do Parecer Jurídico.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves, diz: “Eu agradeço o atendimento de 

Vossa Excelência e também requeiro já também o Parecer Jurídico do próximo 

projeto, que vai estar em discussão também, também o Parecer Jurídico e o 

Parecer das Comissões. Muito obrigado, senhor Presidente.”. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO. 2. Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 030/2020, que  



 

 

 

deu o projeto por REJEITADO. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “Eu gostaria de deixar registrado aqui nessa Casa, assim, estender o 

convite para todos os vereadores, àqueles que não fazem parte da comissão, 

tá? Se achar a necessidade, se quiser, na realidade, que não tem problema 

nenhum fazer parte da reunião das comissões; porque o projeto, não só o 

projeto, o parecer conjunto das comissões e também o parecer jurídico, tudo isso 

já foi discutido na antessala. Então, deixo aberto aqui àqueles que quiser 

também participar, mesmo que não fazem parte da comissão permanente, que 

é no caso o vereador Fernando e o vereador Jorge Mishima também, vocês 

estão convidados a participar, não tem problema nenhum. Eu peço que essa 

votação seja nominal, tá? Vamos votar o parecer conjunto da comissão 

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

“Antes de colocar em votação, eu requeiro à Vossa Excelência que a gente abra 

a discussão sobre o projeto, até para podermos esclarecer alguns pontos. Eu 

agradeço o pedido de atendimento da Vossa Excelência da leitura do parecer 

jurídico. Eu não faço parte das comissões, como o Vereador Jorge não faz, mas, 

da mesma forma que Vossa Excelência está convidando para participar das 

comissões, eu também sugiro à Vossa Excelência que, já que já está disponível 

para todos os vereadores que participa da comissão, que encaminhe já o parecer 

jurídico e o parecer das comissões, caso já quinta-feira, encaminhe via de forma 

eletrônica para todos os vereadores. Porque aí nós já temos um parecer, mas, 

assim, que possível, quando possível, quando necessário, estarei presente sem 

problema nenhum. Apenas para abrir para discussão antes da votação, senhor 

Presidente. Esse projeto, esse projeto de lei, ele já foi tentado já a 15 anos atrás, 

na época do ex-governo Inho; depois tentou-se com o governo Jarbas; agora 

novamente está tentando-se com o governo Tajiri, tá certo? Na época do 

governo Joaquim Gomes também. Eu tive oportunidade de conversar com o Júlio 

Nagazzi, ele me explicou esse trâmite da Secretaria; mas por isso eu fiz questão 

da leitura do parecer jurídico, porque o parecer jurídico, ele foi muito bem 

fundamentado do porquê do sim ou não do projeto - por isso eu fiz questão do 

parecer, da leitura do parecer jurídico - porque, apesar de diversas tentativas a 

CAT fazer essa intervenção para que essa área passe para o estado, para 

regularizar, que possa firmar convênio, tudo mais, no parecer jurídico ficou claro 

a inviabilidade do projeto. Então por isso eu fiz questão e agradeço à Vossa 

Excelência novamente. Muito obrigado.”. 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], Leonardo 

Venâncio Molina [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], 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 030/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Não], Fernando José Gonçalves [Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa 

Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Não], Lourival Bispo de Matos [Não], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Não], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Sergio de 

Paula Franco [Não], Valter Antônio de Miranda [Não], Walter Machado de 

Almeida [Não], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Não]. REJEITADO o Projeto 

por unanimidade. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 3. Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

038/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL e REJEITADO, 

respectivamente. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu, 

em nome da Comissão de Educação, ingressei um voto apartado das comissões 

por entender que esse parecer não está de acordo com aquilo que deveria ser. 

Então eu gostaria que fosse lido o Parecer da Comissão de Educação, da 

Comissão Permanente de Educação, que está na sequência desse parecer.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas de praxe 

novamente, requeiro à Vossa Excelência abertura para discussão do projeto, 

para, depois, a votação, por gentileza.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Como o Presidente dessa comissão, gostaria de fazer o uso 

da Tribuna para relatar os vereadores.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva responde: “Concedido, nobre vereador, eu só vou fazer primeiro a leitura 

do parecer divergente do professor Sérgio, Parecer da Comissão da Educação.”. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 4. Parecer Apartado da Comissão 

Permanente de Educação e Cultura ao Projeto de Lei nº 38/2020, que deu o 

projeto por FAVORÁVEL. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

pela ordem: “Quero deixar claro aqui que, embora eu faço a parte das comissões, 

eu não assinei o parecer, porque eu não pude estar aqui. Então não está 

assinado por este que compõe as comissões, apenas assinei o da Cultura e 

Educação agora.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Concedido, 

nobre vereador, o senhor inclusive justificou, o senhor me ligou que estava em 

um outro compromisso.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Solicito o uso da Tribuna.”.  O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Só pra entender, Vossa Excelência vai abrir então para 

discussão do Projeto? Pra discussão e, depois, a gente vai pra votação?”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Exatamente, é.”.  O vereador 

Fábio Rogério Barbosa diz: “Isso, é apenas pra discussão mesmo.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Só lembrando que o que vai pra 

votação é a primeira leitura do Vice-Presidente dessa Casa, que vai para 

votação.”. O vereador Fernando José Gonçalves pergunta: “O que vai para 

votação é o primeiro parecer das comissões em conjunto, com exceção da 

comissão de cultura?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde: 

“Exatamente. O nobre Vereador, como Presidente da Comissão, ele solicitou  



 

 

 

fazer o uso da Tribuna.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa se pronuncia: “Boa 

tarde, senhores! Eu resolvi fazer no papel hoje pra gente cair na real, para ficar 

mais bonitinho para todo mundo entender. Faço parte dessa comissão, como o 

Walter e o Reinaldo também faz parte, né? Então nós resolvemos... eu resolvi 

fazer esse texto para os senhores. ‘Nobres vereadores, nobres pares, não 

poderia de forma alguma deixar de manifestar acerca do Projeto de Lei que cria 

os elementos de despesa conforme o Projeto de Lei nº 38/2020, e que, conforme 

consta no projeto, cria-se os seguintes elementos de despesa:  3.3.90.32.00 e o 

3.3.90.31.00 com valor total de 129.444 reais, sendo que todos nós sabemos 

que o valor repassado é de 251.339,17 referentes à chamada Lei Aldir Blanc. 

Em decorrência do ofício nº 246 de 2020, postulado por este Vereador e, após 

muita insistência junto à Secretaria de Cultura, que não repassava os 

documentos necessários a uma justa e legítima análise da proposta Legislativa, 

veio a esta Casa a resposta da Secretaria onde, pasmem, Vossas Excelências, 

verifiquei que, na realidade, há três elementos citados, sendo que, nessa 

resposta encaminhada pelo Ofício nº 69 de 2020, do Secretário de Cultura, 

consta três elementos de despesas além daqueles supracitados, tendo omitido 

o Projeto de Lei o elemento 3.3.90.30.00 no valor de 121.895,17 reais, 

totalizando agora 251.339,17, ou seja, exatamente o valor repassado pelo 

Ministério de Turismo, revelando que há algo de muito errado na proposta 

legislativa, quando omitiu-se a criação do terceiro elemento de despesa. 

Provavelmente, nos parece, para dar destinação diversa daquela prevista na Lei 

Federal nº 14.017 de 29 de julho de 2020. Soma-se a isso que, segundo consta 

na lei citada conhecida como Aldir Blanc, é vedada a utilização de recursos para 

aquisição de bens permanentes. Mas o plano de trabalho que anexou consta 

aquisição de bens permanentes, violando o disposto na Lei Federal nº e no artigo 

32 do Decreto nº 3.506 de 14 de setembro de 2020, com a seguinte redação: 

‘Artigo 32 do Decreto: os recursos oriundos da Lei emergencial Aldir Blanc não 

poderão, em hipótese alguma, ser utilizados para aquisição de bens 

permanentes’. Além que um plano de trabalho não contempla a parte razoável 

dos recursos que, assim, ficam desconhecidos seus destinos de onde serão 

gastos. Por fim, não posso deixar de esclarecer aos nobres que, segundo o 

disposto no artigo 27 Inciso II, do Decreto 3.506, fica proibida a participação no 

credenciamento para recebimento de prêmios, concursos, editais, chamadas 

públicas, membros de grupos de trabalho, funcionário direto da Secretaria 

Municipal de Cultura, seus cônjuges, companheiros, parentes até segundo grau, 

projeto a esse atrelados ou vinculados, além do demais que especifica. Veja 

então, senhores, que não havia como deixar de compartilhar essa informação, 

cuja gravidade merece as devidas e necessárias ponderações por todo nosso, 

comprovando que o projeto não reúne condições de ser aprovado.’. Tendo em 

vista, resolvi fazer esse relato para os senhores tendo em vista que há muitos  



 

 

 

erros que foram omitidos nesta lei, muitos erros que foram omitidos. E sem 

constar também que, segundo as premiações que vinham lá, eu não vou nem 

citar o nome da pessoa, mas foi o próprio Secretário de Cultura que falou para 

mim, ‘esse prêmio vai pra tal fulano’, já são escolhidos a dedo. Essa é a 

indignação aqui! Aprovar isso aqui é dar destino a um dinheiro que não serei... 

não iremos saber para onde vai; muito mais, esse dinheiro aí que não vai saber 

para onde vai, por quê? O último item está para ajuda de custeio, que são 121 

mil, e ele não veio no projeto. Era só para a gente fazer dois só, era só o número 

32 e o 31 – o 30 estava omitido. Deixo na mão dos senhores esse pesar. Não 

usarei de fazer palanque disso aqui agora para fazer jus a alguma coisa, mas 

está errado! Discordo e isso aqui, para mim, tem que ser investigado a outros 

níveis agora, muito obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Com todo o respeito que eu tenho ao nobre Vereador Fábio, que 

apresentou a ausência de um dos elementos, o elemento no valor de 121.905,17. 

Realmente, esse projeto... vamos partir do princípio, ele iniciou-se lá atrás, aonde 

o Governo Federal abriu uma brecha, uma lei, para que os municípios pudessem 

ter subsídio da Cultura - eu solicito a paciência de Vossa Excelência do tempo, 

da mesma consideração que teve com o Vereador Fábio – bom, foi aprovado 

isso no Senado, foi aprovado na Câmara e o Governo regulamentou. Quando o 

vereador Fábio fala que são três elementos, e um elemento foi emitido, por quê? 

Porque na lei, na própria Lei Aldir Blanc, ela fala que é necessário autorização 

legislativa apenas para esses dois elementos, não para os três elementos. O 

material de consumo dos elementos, ele não necessita de autorização 

legislativa; o que necessita de autorização legislativa é o repasse para o terceiro 

setor. O quê que é o terceiro setor? É grupo de teatro, grupo de dança, editais, 

esse é o repasse, esse é o repasse para o terceiro setor, é o Grupo de Congado, 

é a Paixão de Cristo... Aqui no plano de trabalho, quando o vereador coloca de 

que já tem destino certo, aí. Vereador, é o seguinte: o plano de trabalho foi 

apresentado para edital, edital de premiação de seleção de cantores ou músicos, 

para produção de conteúdos ((inaudível)) esse é um dos itens; são na realidade 

são 18 itens, tá certo? São 18, 19 itens, então tem Paixão de Cristo, tem 

congado, tem capoeira, tem Tatames do Futuro e tudo mais. Então o que nós 

temos que fiscalizar é aplicação do edital e pronto. Porque o Projeto de Lei, ele 

não está falando sobre o plano de trabalho, o Projeto Lei, ele está pedindo 

apenas autorização legislativa para criação de elemento de despesa. Nós não 

éramos para estar aqui nem discutindo plano de trabalho, porque esse plano de 

trabalho já foi aprovado pelo Ministério do Turismo. O que nós estamos dando 

tendo nesse projeto é apenas, apenas, única e exclusivamente apenas no 

projeto o elemento de despesa. O que vai ser feito com esse recurso que foi 

aprovado com elemento de despesa, aí sim, entra fiscalização, aí sim entra 

Ministério Público, entra fiscalização do vereador, entra atuação do Conselho  



 

 

 

Municipal de Cultura e de todos os envolvidos no processo. Agora aqui, nós 

estamos discutindo única e exclusivamente o elemento de despesa, então, 

quando se fala em 121 mil, é porque esse valor percentual é que é necessário 

autorização legislativa para fazer a aplicação do recurso; agora, quanto à 

aplicação do recurso, aí, Vereador Fábio, eu tiro... eu compartilho das suas 

palavras, aí nós vamos fiscalizar, sim, se vai para A, se vai para B, como vai ser, 

como vai ser o edital quando vai ser publicado. Agora nós não podemos, 

senhores vereadores, o que nós não podemos, respeitando a opinião de cada 

um aqui, Vereador, Presidente e nobres colegas, o que nós não podemos é 

deixar de aprovar um elemento de despesa, rejeitarmos esse projeto e perdemos 

251 mil que vai para o orçamento da cultura. Nós vamos perder, porque esse 

recurso aqui nem o próximo Prefeito, seja ele quem for, se é A, B ou C, se vai 

continuar o que está, nem ele vai poder tirar proveito disso, porque, a partir do 

momento que essa Câmara rejeitar esse Projeto de Lei, esse recurso é devolvido 

ao Governo Federal. Um dos pontos da Lei Aldir Blanc é: autorização legislativa 

para criação de elemento de despesa para aplicação do recurso. Então eu acho, 

em plena consciência, nós, que brigamos tanto por recurso, tanto, falamos tanto 

que Deputado não manda recurso, que o Governo Federal não manda recurso, 

quando temos oportunidade, temos um recurso de 251 na mão, nós vamos 

simplesmente rejeitar. Sendo que nós temos outras formas de fiscalizar que não 

seja a reprovação da lei. Nós podemos aprovar essa lei, aí eu peço 

encarecidamente o voto de cada um dos senhores vereadores, aprovamos a lei, 

sim, depois, vereador Fábio, fiscalizamos...”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita um aparte: “Ô, vereador, vem cá, com todo o respeito que eu 

tenho pelo senhor também, como que a gente vai fiscalizar um negócio que nós 

mesmo... a própria lei diz, esses editais já estão prontos, já tem destino, o 

Secretário falou para mim o nome do cara que vai receber esse último do mural 

aí. Então eu acho muito estranho a falta de informações que veio para a gente, 

foi convidados.... eu cheguei a falar que eu queria ir numa reunião com eles, eles 

falaram que não queriam minha presença lá, pra você ter uma ideia. Eles iam 

armar na terça-feira passada pra todos os artesãos, todos não, porque a maioria 

dos artesãos já estão a favor que a gente reprove isso. Eles iam armar para vir 

aqui na porta para fazer a gente... pressionar a gente a assinar, aí fica difícil, 

Vereador, fica difícil... não, fica difícil porque não tem como. Eu prefiro, eu prefiro, 

posso jogar no ar, posso jogar no alto agora uma carreira política, mas eu prefiro 

que esse dinheiro volte, mas não vai de forma errada; está bem claro, explícito 

no projeto, está bem claro e explícito os erros cometidos e possível. Por que que 

omitiu então essa terceira? Essa terceira, por que foi omitido? Por que que os 

papéis veio picados? O vereador Fernando José Gonçalves retoma a palavra: 

“Vereador Fábio, o elemento, o elemento terceiro que Vossa Excelência está 

colocando não é necessário autorização legislativa, é isso que tem que ficar  



 

 

 

claro. Agora, como Vossa Excelência falou: ‘Ah, vai pra A, B ou C’, isso aí o 

edital, o Plano de Trabalho foi aprovado, agora quero ver quando lançar o edital, 

aí cabe nós fiscalizarmos o Edital, aí cabe a nós, cabe a nós aqui e também a 

parte interessada fiscalizar para ver se foi direcionado para A, B, C ou não, 

quantos inscritos, aí sim, cabe. O que nós estamos rejeitando aqui é a criação 

do elemento de despesa, nós não estamos só rejeitando o plano de trabalho, 

não, eu estou falando do Plano de Trabalho por quê? Esse Plano de Trabalho, 

ele ocasionou um recurso 251 mil. Agora, o Plano de Trabalho foi apresentado 

ao Estado, não foi no Ministério de Turismo, não foi colocado lá que é para A, B 

ou C, ele foi colocado para edital de fotografia... o único que está específico, 

específico aqui, que está claro, é para a questão do Teatro Paixão de Cristo, este 

está explícito, está explícito que é para aplicação de recurso das atividades da 

Paixão de Cristo, os demais, todos estão em aberto, todos estão em aberto, 

todos. A questão da não aquisição de material é justamente que fala: ‘não pode 

ser adquirido material quando você apresenta o edital’. Então, senhores 

vereadores, eu não estou fazendo defesa de A, B ou C, tá certo? Eu sei o quanto 

é difícil se obter um recurso para cultura, o Governo Federal fez a parte dele, 

encaminhou para os municípios, os municípios fizeram a lição de casa, fizeram 

curso, correram atrás, se especializaram, porque não é fácil fazer esse Plano de 

Trabalho junto ao Ministério do Turismo, tanto é que muitos municípios não 

preencheram os requisitos e nós somos um dos poucos municípios do Estado 

de São Paulo que conseguimos recursos. Agora simplesmente porque acha que 

vai beneficiar A, B ou C, não foi nem beneficiada ainda, acha que vai beneficiar 

A, B ou C, vamos rejeitar o projeto, não! Se for beneficiado A, Vossa Excelência 

já sabe, depois Vossa Excelência faça a denúncia. Então eu solicito 

encarecidamente a compreensão dos colegas no intuito pela rejeição do Parecer 

das Comissões quando for em votação, e aprovação do Parecer da Comissão 

de Educação e Cultura e favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: 

“Nobre vereador, eu até entendo a sua defesa para com o Poder Executivo e 

com a classe também na qual foi citada aqui, mas eu vou dar uma sugestão aos 

nobres pares, para que cada um, se quiser, justifique na votação, tá ok? Então 

em votação e que seja nominal...”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Só para dizer que nós estamos em discussão ainda, por 

isso, Presidente, nós estávamos fazendo a defesa do voto, mas estava em 

discussão o projeto.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não, 

mesmo porque eu acho que ainda não estava no momento de discussão e 

votação. O Presidente não abriu a votação; seria oportuno, abrindo a votação, aí 

sim, declinar a sua posição, não é verdade? Não digo até a votação, mas como 

Vossa Excelência abriu esse precedente, antes de colocar em votação, eu acho 

que aí não está muito certo.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva  



 

 

 

diz: “Fique à vontade, nobre vereador, para discussão... alguém mais quer 

discutir o projeto?”. O vereador Jorge Mishima diz: “Não, não, aí quando Vossa 

Excelência colocar em votação e discussão, aí nós podemos manifestar.”.  O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Mas eu quero que vocês 

fiquem à vontade para discutir o Projeto, caso vocês queiram, né?”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu gostaria de discutir 

o projeto na hora apropriada, que é na votação do projeto.”. O vereador Jorge 

Mishima diz: “Exatamente.”. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Lembrando, reforçando até para esclarecer o que que vai ser votado, de que 

está sendo votado o Parecer Conjunto das Comissões com exceção da 

comissão de Educação.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Só gostaria de fazer uma colocação, senhor Presidente, que o jurídico 

dessa Casa, quando ele recebe, depois de encaminhado, depois a deliberação, 

ele dá um parecer dizendo que não há óbices no projeto, não tem nada que 

impeça a sua tramitação e a sua votação, inclusive, dizendo que não afronta em 

nada a constituição. E nós temos um jurídico na casa que faz essa análise. 

Posterior a isso, as comissões dizem: ‘Rejeitamos o projeto porque, inclusive, 

não preenche requisitos constitucionais’. E se parecer, ele contraria um técnico 

que acabou de fazer um parecer dizendo que não contraria em nada a 

constituição, não havendo óbices para sua discussão e votação no colendo 

plenário. E nesse parecer, as comissões não apresentam uma irregularidade no 

projeto, simplesmente discordam do jurídico. Eu sei que o jurídico tem um 

parecer apenas opinativo, só que eu não posso simplesmente jogar no lixo um 

parecer jurídico que diz que preenche todos os requisitos constitucionais, e aí a 

comissão dos vereadores diz que não preenche. Por isso é que reunimos a 

Comissão de Educação e Cultura e pedimos um parecer contrário a esse 

parecer, porque ele está contrariando o jurídico dessa Casa. Eu escuto muito 

falar do vereador que é pela legalidade, que trabalha pela lei, que está tudo em 

cima da lei, e nós discordamos da fala do jurídico dessa Casa! Ele está dizendo 

que não há nada inconstitucional e a gente coloca um parecer dizendo que há 

inconstitucionalidade, só que não apresentamos nenhum fator novo. Então por 

isso que a Comissão de Educação e Cultura, ela pede a rejeição desse parecer 

que vai ser votado agora, e pede a aprovação do parecer que vai ser votado 

posterior. Lembrando, como o nobre vereador Fernando colocou, as únicas duas 

rubricas que estão na lei é que serão aprovadas; uma terceira não será aprovada 

por esta Casa. Caso seja encaminhado um novo projeto que fale dessa terceira 

rubrica, aí sim, ela poderá ser apreciada. A Câmara não está autorizando o uso 

indevido de dinheiro. A Câmara está possibilitando o uso do recurso que já vem 

destinado para o município, de maneira legal, dentro das duas rubricas que reza 

a lei, é só isso. A lei fala de duas rubricas e é isso que estamos querendo que  



 

 

 

seja aprovado. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Só lembrando aqui, gente, que é assim, cada um aqui... somos... todos nós 

somos adultos e cada um tem a sua consciência, e é bastante importante os 

nobres pares ficar atento que o plenário é soberano. Então cada um vota com a 

sua consciência, tá?”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“O digníssimo Professor Sérgio, vereador, esse vereador que luta pela ordem, 

pela legalidade, pode falar o nome quando você quiser, é o vereador Fábio...”. O 

vereador Sérgio de Paula Franco, diz: “Não, esse é o vereador Sérgio.”.  O 

vereador Fábio Rogério Barbosa retoma a palavra: “Tudo bem, vereador 

Sérgio, mas quando for citar, cita o nome. O senhor estava naquela sala de 

reunião e o senhor teve uma posição lá e agora vem aqui fazer outra...”. O 

vereador Sérgio de Paula Franco diz: “O senhor está equivocado, eu falei que 

eu não assinaria, eu não assinaria o parecer...”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa diz: “Eu não estou equivocado, professor Sérgio, não venha fazer 

política em cima... não me venha...”. O vereador Sérgio de Paula Franco diz: 

“O senhor está equivocado. O senhor está fazendo política, o senhor está 

fazendo política, eu não vou discutir com o senhor...”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa diz: “Não me venha! Cita: ‘Esse vereador aqui trabalha pela ordem e 

pela legalidade.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: 

“Eu quero a ordem nessa Casa, eu quero a ordem nessa Casa, porque isso aqui 

não é palco pra gente estar brigando, que a população não quer ver isso. Quem 

quiser votar contrário, que vota contra, agora, quem quiser votar favorável... é 

vocês que vão votar! Agora não precisa ter esse tipo de coisa aqui, eu não vou 

aceitar! Eu não vou admitir esse tipo de coisa aqui.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, desculpa eu até fazer 

interferência pela ordem na fala dos dois vereadores, até porque eu percebi que 

os ânimos acabaram se exaltando, então ‘cachimbo da paz’, e vamos discutir o 

projeto, que é o que mais interessa para a população. Eu faço coro das palavras 

do vereador Sérgio e eu, até no projeto anterior que foi votado nessa Casa sobre 

a questão da Casa de Agricultura, eu pedi a leitura do parecer jurídico, e, até 

então, antes de ler o parecer jurídico, eu estava indeciso no voto, indeciso, no 

voto sobre essa questão da Casa da Agricultura. Porque eu tive as informações 

da CAT de que era uma coisa, mas, no parecer jurídico, ficou explícito a 

inconstitucionalidade do projeto, a inconstitucionalidade do projeto. Então o 

parecer jurídico nosso, ele tem que ter o respeito. É claro que o plenário é 

soberano, mas vamos colocar o seguinte: o parecer jurídico colocou lá ‘não há 

óbice do projeto’; aí eu pergunto aos membros da comissão: quais os óbices 

então que colocaram no projeto? A comissão está colocando óbices, quais 

óbices são esses? Quais óbices que contraria a Constituição Federal? Sendo 

que o parecer jurídico está dizendo que não contraria! Só que, no parecer da 

comissão, ela não colocou quais foram os óbices e quais foram as contradições  



 

 

 

da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. Ela simplesmente 

colocou: ‘rejeito o projeto.’. Então, novamente, eu solicito aos encarecidos pares 

- só para completar, senhor Presidente - eu não estou em defesa, é lógico que o 

projeto é do Executivo, mas eu não estou em defesa do projeto do Executivo, eu 

estou em defesa é da cultura da nossa cidade, da subvenção da cultura da nossa 

cidade, que nunca teve um recurso e, quando tem, nós estamos aqui discutindo 

a possibilidade de devolvermos isso para o Governo Federal. Então, 

encarecidamente, solicito aos colegas a compreensão pela rejeição do parecer 

das comissões conjunto. Muito obrigado.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu entendo a posição dos nobres pares, 

tanto do Sérgio, quanto do Fábio, quanto do Fernando. Esse projeto, ele veio 

para se criar o elemento de despesa. O Executivo mandou criação de dois 

elementos de despesa. Eu li a lei e eu não me recordo, em nenhum momento, 

que ela cite quais elementos têm que ser criados. Então, quando ele desce para 

essa Casa, o Executivo já se sabe quais elementos vão ter. Então, a meu ver, 

falta o elemento ainda, devido ao projeto que eu vi. Só que, ainda assim, a gente 

não tem necessidade de rejeitar por conta disso, mas o Executivo ainda vai ter 

que pedir mais um elemento de despesa, porque senão, lá na frente, ele vai ser 

apontado pelo Tribunal de Contas e uma denúncia do Ministério Público, né? E 

outra coisa, aqui o projeto, o Plano de Ação não está em discussão, né? Eu sei 

que não, só que, a meu ver, na minha posição, esse plano de ação, ele tem que 

ser... entrar em manutenção, porque o dinheiro, ele veio para atender as 

necessidades do pessoal da cultura, ainda assim que ele tenha sido aprovado 

no Ministério do Turismo, porque o Ministério do Turismo não sabe a 

necessidade da nossa cidade, né? Então eu peço, encarecidamente, para que 

eles pensem na manutenção do projeto, porque ele não está sendo bem feito, 

para evitar futuros apontamentos do Tribunal, do Ministério... do Tribunal de 

Contas, do Ministério Público, e que o município tenha que até que devolver esse 

recurso por ser gasto irregular, tá? Muito obrigada, Presidente.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva informa: De nada. Nobre vereadora, eu 

acredito até que seja de conhecimento da nobre vereadora que nós pedimos a 

manutenção, inclusive, pedimos até para que eles retirassem, reformulassem de 

melhor maneira, para que não prejudicasse os fazedores de Cultura. O nosso 

objetivo aqui é o quê? Trazer transparência para a população do município, mas 

também nós queremos que o projeto venha de acordo, tá? Porque a gente... toda 

vez que chega um projeto aqui, a gente tem que ligar, inclusive o nobre vereador, 

ele fez por documento, ele oficializou para que mudasse esse projeto, para que 

fizesse da maneira correta, tá? Só que, infelizmente, nós estamos aguardando, 

aguardando, aguardando, e isso não acontece. Ele cobrou uma resposta, 

mandaram para ele da mesma forma! Então é assim, nós demos essa 

oportunidade para eles, só que, infelizmente, eles não entenderam. Agora todo  



 

 

 

projeto que chega aqui ter que ‘Ó, arruma isso, faz aquilo’, sabe? Então isso aí 

leva tempo e acaba, infelizmente, quem sendo prejudicados são os fazedores da 

cultura. Só que a gente quer que cumpra, pelo menos, o mínimo de requisito do 

projeto, que é o que não está acontecendo e todo mundo sabe disso. Mas eu 

deixo que vocês, vocês votem de acordo com a consciência de cada um, tá? O 

vereador Walter Machado de Almeida solicita pela ordem: “Eu quero deixar 

aqui esclarecido aqui aos novos vereadores que eu não pude vir quinta-feira na 

reunião das comissões, né, que eu tinha um compromisso, então eu, na verdade, 

nem estava sabendo como é que estava o parecer jurídico; acabei vendo agora 

com a leitura do vereador Leonardo; é que eu não pude vir, sou difícil de faltar, 

mas quinta-feira eu não pude vir mesmo, tá?  O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “O senhor inclusive justificou, né?”. O vereador Walter 

Machado de Almeida solicita pela ordem: “Mandei, isso. Agradeço, obrigado.”. 

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

em cima do que a nobre vereadora Zuleika colocou, realmente foi solicitado, no 

elemento de despesa, dois elementos, na realidade, são três. A lei já fala no 

terceiro elemento, que não existe a necessidade de autorização legislativa. Mas 

tudo bem, se caso a Prefeitura aplicar esse terceiro elemento, e é obrigatória a 

autorização legislativa, quem vai responder é ela própria! Não somos nós! 

Porque nós estamos aqui aprovando os dois elementos de despesa que foram 

colocados. Quando se coloca de A, B, ou C, nos itens que lá está no Plano de 

Trabalho, ‘Edital de premiação de seleção cantores ou músicos para produção 

de conteúdos virtuais e presenciais: 1.600 reais’. Quem são esses? Esse é o 

edital que vai decidir quem vai ser, que a hora que abrir o edital, o músico, as 

bandas, elas vão se inscrever. Então não pode se falar que é A, B, ou C hoje, 

porque não abriu o edital ainda! Lá no Plano de Trabalho, não foi o nome, não 

foi o nome de A, B, ou C pra estar aprovado; ‘Olha, o vereador x ou o cantor tal 

é que vai receber’. Não foi! Lá foi: ‘Abertura de tal para aplicar recurso’. Então 

quando se fala, com todo respeito ao vereador Fábio, mas quando se fala em 

nomes, isso não corresponde com a realidade do que vai ser, porque a realidade 

é: a hora que abrir o edital é que vai ter os inscritos, aí sim, tem que ter os 

critérios, morar no município, por exemplo: dos artesãos lá, tem um dos pontos 

dos artesãos que é a confecção de duas peças; os artesãos... teriam 30 artesãos 

beneficiados, é duas peças ao custo de mil reais e essas peças seriam doadas 

para o Fundo Social; os artesãos... é um edital de chamamento! Os artesãos 

estão cadastrados? Quer dizer, todos os artesãos têm direito a participar, a partir 

do momento que saiu o edital, saiu o edital. Mas o edital não saiu ainda! O que 

foi aprovado foi o Plano de Trabalho! Agora, nossa fiscalização cabe muito mais 

agora do que na questão do elemento de despesa que nós vamos criar. É 

apenas isso. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Só para entrar na discussão aí, este Vereador não  



 

 

 

esteve presente na comissão, também não assinei o parecer das comissões, 

conversei bastante com o Professor Sérgio, me passou tudo o que foi discutido 

nas comissões, e eu acredito que nós não podemos perder recursos, até mesmo 

porque, como o professor disse, o vereador Fernando disse, não há óbice 

jurídico contra o projeto. Então eu sou favorável ao projeto, até porque, 

juridicamente, temos esse respaldo técnico, né? E o Secretário de Cultura, sem 

ter muito recurso, até hoje vem desenvolvendo um bom trabalho. Eu acredito 

que, com recurso, ele vai conseguir fazer muito mais. Então eu sou a favor do 

projeto. Obrigado, Presidente.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Para dar um complementinho na palavra do 

vereador Reinaldo. Então, esse dinheiro, e ele não veio para a cultura fazer nada, 

mostrar nada, ela veio para socorrer quem passou emergência na covid, tá bom? 

Muito obrigada.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Bem 

lembrado, nobre vereadora.”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria também de deixar registrado aqui, parabenizar a fala do 

Fernando, Sérgio, da Zuleica também, e só complementar, deixar registrado que 

eu não participei da reunião das comissões, que eu tinha um outro compromisso, 

mas o qual eu já vinha conversando com o Presidente da Comissão de Educação 

e Cultura, com os nobres vereadores, o Sérgio, o qual até fizemos um parecer 

contrário. E deixar registrado que eu também não assinei na comissão 

divergente. Muito obrigado.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Só 

um adendo: eu estou verificando que a maioria, a maioria, não... parte dos 

pertences às comissões não assinaram, né? Não é verdade? Eu acho 

ponderável e necessário quando o vereador que for ler as comissões, quando 

não está assinado, não citar o nome, porque cita o nome, dá-se a entender que 

a pessoa está presente. É só isso, é evitar! Aí evitaria, o Reinaldo não precisaria 

se justificar, o Juniel não precisa justificar, o professor Sérgio... é só ler quem 

está assinado, quem não está assinado não está presente, é claro isso aí.”. O 

vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu só queria ressalvar 

uma... uma pequena situação. Veja bem, todos nós que fazemos parte da 

comissão, eu acho que aqui dentro dessa Casa, o único trabalho nosso é dentro 

dessa Casa, fomos eleitos para isso, e que fazemos parte da comissão, a não 

ser um caso que às vezes... Marcelo teve um problema de médico, tal... agora 

eu acho que você deixar de cumprir com sua obrigação, que é realmente que 

você faz parte da comissão, para discutir um assunto de um projeto ou de vários 

projetos, e que você tinha... ‘Ah, não, que eu tinha outro compromisso’; 

compromisso primeiramente é dentro dessa casa, que fomos eleitos para isso! 

E quando nós assumimos que fazemos parte da comissão, a não ser um caso 

específico que você vai no médico, que esteja em qualquer... agora, pra uma 

reunião que talvez deixa de cumprir as suas obrigações devidas dentro dessa 

Casa e que depois vem: ‘Ah, não, eu não fui porque eu tinha outro compromisso’,  



 

 

 

não! Primeiramente é o compromisso do dia, quinta-feira, às 14h30, nessa Casa, 

é que são as nossas reuniões das nossas comissões. É que nem no dia de hoje, 

todas as 15 horas, qual é o nosso dever e nosso compromisso? É estar aqui na 

sessão, fomos eleitos para isso aqui, essa Casa é aonde nós trabalhamos. Então 

só isso que eu queria dizer, muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Tá, aproveitar a oportunidade aí também na fala do vereador 

Lourival Bispo de Matos, pedir aos membros da comissão, pedir até... é muito 

triste eu falar isso, mas pedir encarecidamente que tenha responsabilidade de 

estar nessa Casa no dia e horário marcado das comissões, para que uma 

matéria não fique prejudicada, tá? Vamos então à votação? Eu sei, o nobre 

Vereador está correto, o nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que 

acabou todo mundo já discutindo e não coloquei em votação, mas eu dou a 

liberdade de...”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Vossa Excelência colocou, abriu; quando foi questionado, Vossa Excelência 

colocou em votação, discussão e votação, por isso que nós começamos a 

discussão.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Sim, o nobre 

vereador, ele prefere votar e justificar.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo diz: “Não, eu acho assim, não é para discussão e votação do parecer, a 

gente tem que justificar na votação do projeto. Acho que ninguém assim, salvo 

que nem o Fábio pediu para fazer uso da Tribuna; eu vou querer falar, mas eu 

acho que na defesa da votação do projeto.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Tá certo, nobre vereador. Em única votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Não], 

Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina 

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

Reinaldo Pereira Júnior [Não], Sergio de Paula Franco [Não], Valter Antônio de 

Miranda [Não], Walter Machado de Almeida [Não], Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos [Não]. REJEITADO o parecer das comissões por nove votos contrários 

e três votos favoráveis. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“O Parecer da Comissão de Educação, ele não entrou em votação, né? Alguns 

vereadores citaram, mas o parecer que a Comissão de Educação propôs, ele 

não foi votado ainda. Eu gostaria de solicitar a votação em cima desse parecer.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “É que a comissão, 

pelo que eu entendi, a comissão, ela fez um voto à parte das comissões em 

conjunto...”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Foi dois 

parecer, foi dois pareceres.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Nós 

rejeitamos o primeiro e teremos que votar o segundo parecer agora, que é da 

Comissão de Educação e Cultura.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Eu acho que não há necessidade.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva se manifesta: “Eu também não estou vendo essa necessidade...”. 

O vereador Jorge Mishima diz: “Não há necessidade porque o voto dessa  



 

 

 

comissão já foi lido aí, e é contrário.”. O senhor Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “Exatamente, eu vou colocar em votação o Projeto. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 038/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Não], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [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 11 votos favoráveis e um contrário. Para as justificativas dos votos, os 

vereadores se manifestam: Vereador Fábio Rogério Barbosa: “Com base nos 

meus dados que foi levantado, eu voto contra o projeto.”; Vereador Fernando 

José Gonçalves: “Em defesa e apoio da cultura na cidade, voto sim, a favor do 

projeto.”; Vereador Juniel da Costa Camilo: “Senhor Presidente, eu sou ‘sim’ 

ao Projeto em nome de todos os fazedores de Cultura dessa cidade, em defesa 

deles.”; Vereador Lourival Bispo de Matos: “Senhor Presidente, em virtude de 

todas essas demandas que estão, infelizmente, a gente às vezes se discute às 

vezes problemas que se está sabendo que realmente não vai ser destinado a 

todos os artesãos, mas, de qualquer maneira, eu vou votar favorável ao projeto 

para com que realmente não essa verba realmente não seja devolvida ao estado. 

Então a gente... é lamentável saber que realmente não vai ser destinada a todos 

eles - isso quero deixar bem claro - que não vai ser destinado a todos eles, que 

merece, que a gente sabe que muitos não estão nem na lista e são artesãos 

antigos e a gente sabe que não estão, mas sou favorável ao projeto. Muito 

obrigado.”; Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Presidente, já que foi 

colocado em discussão, eu gostaria agora de fazer uma justificativa do meu voto. 

Eu gostaria aqui apenas de esclarecer que eu não misturo pessoal com o 

político, com o da cidade. Eu não pude comparecer na quinta-feira, como eu 

liguei para o senhor, queria fazer força, mas eu não pude, me justifiquei E quando 

eu soube do projeto, que eu fui me inteirar, pedi uma cópia dele, bem como do 

Plano de Ação, eu acredito e quero aqui parabenizar mais uma vez o ênfase das 

pessoas que justificaram, bem como do Fábio também, que tem minha 

admiração, sempre falei de vocês que apoiaram ou são contra, mas o que eu 

acho que, como o caráter da gente foi forjado na luta do que acha certo, a gente 

deve também exercer a democracia respeitando as opiniões e diferentes pontos 

de vistas, né? Eu não morro, assim, embora a pasta da cultura, seja obrigado a 

falar que ela anda na cidade, e, no pessoal, não me dou muito bem com o 

Secretário, eu não posso sair daqui sem a responsabilidade de angariar esse 

valor que, como a Zuleika disse, não é para o Secretário, ele é só uma via; tem 

a parte de custeio que é a que ele vai... que é a do item III, Fábio, que ele vai... 

é o custeio. Pô, esse cara, com todo respeito ao Secretário, ele vai ter que prestar 

conta. E hoje, qualquer dinheiro que você pega, ou você presta conta, Tribunal  



 

 

 

de Contas, sob denúncia do Ministério Público; os vereadores desta Casa, eu 

acho que é o papel, enquanto eu estiver aqui, a gente pedir e solicitar, mais do 

que nunca, que ele tenha os critérios, que siga os critérios do Artigo 37 da 

Constituição, que é da transparência, da impessoalidade, né? Que é onde zela 

para a gente. A gente tem que zelar pela fiscalização, sim, dos recursos. Agora 

a lei em si, ela é muito boa, porque tem artesão, da mesma maneira que o 

pessoal está recebendo os recursos que a vereadora Zuleika citou, a lei está aí 

para atender também os artesãos, as pessoas que são da cultura. Nunca 

tivemos... só para fazer um apenso, o porquê também de eu votar por esse 

recurso, eu sempre gostei de fazer alguns eventos na cidade, particularmente, 

né, a parte de sertanejo, que era até para meu pai, uma homenagem, né, muito 

gostosa... e a Prefeitura, embora fosse na... tinha que alugar som, sabe? E o 

aluguel de um som é caro, sabe, Fábio? Nesse plano de ação, se eu não me 

engano, são três equipamentos aqui, que a gente vai evitar. Então não importa, 

vai ficar... a gente tem o quê? Exercer o atributo que a gente tem como destino 

da nossa função, que é cobrar a fiscalização - isso eu vou fazer, isso, não tenha 

dúvida, né? A questão do custeio, ele é natural, por quê? Uma pasta que nunca 

teve um suporte tão bom vai ter agora, uns cento e poucos mil para... Então a 

gente vai ter o quê? Conferir par e passo o que ele vai gastar, entendeu, Fábio? 

Aí, sim, eu acho que cabe a nós, ferrenhamente, acompanhar...”. O Vereador 

Fábio Rogério Barbosa solicita um aparte: “E será feito, será feito da forma 

mais eficaz que o senhor imagine.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo retoma: “Então, mas agora a gente vai discutir e proibir de cara um recurso 

federal? Eu acho que não é o momento, sabe? A gente vai atingir aí cantores, 

vai atingir artistas, artesãos, e nunca tivemos recursos. E a compra de alguns 

equipamentos vão ser de utilidade para nós. E mais do que isso, por causa da 

pandemia, estão todos os aflitos e desejando, sabe, ter eventos logo; ano que 

vem, você já pensou, com todo respeito a esse Plano de Ação, que tem as 

tendas, tem o som que você pode levar para os bairros, fazer evento, porque 

ninguém mais aguenta ficar em casa. Então acredito que a cultura, ela parte 

inclusive da Constituição, todo brasileiro tem direito a lazer, cultura, alimentação, 

vestir dignamente, está no artigo 5º, se eu não me engano... é artigo da 

constituição. Então eu acho, senhor Presidente, respeitando as demais opiniões, 

sempre vou respeitar, me dou bem com todo mundo nessa Casa aqui, admiro 

demais vocês, e eu acho bonito até quando sai uma discussão, porque é ponto 

de vista que deve ser defendido; e está falando um cara aqui, vou parafrasear 

mais uma vez, que não tem uma boa relação pessoal com o Secretário da 

Cultura, só que eu não posso ser irresponsável e sair desse mandato jogando 

para fora aí um dinheiro que está vindo Federal. A aplicação desse recurso, ela, 

sim, eu peço a vocês que fiscalizem aos que vão ficar também ano que vem, 

assim como eu torço para vocês que estão aqui e que vão se candidatar e voltar.  



 

 

 

E também, como cidadão, eu também estarei a par das informações. Então eu 

queria só dessa maneira, sobremaneira, justificar o meu voto sabe, senhor 

Presidente, e o meu voto, é ‘sim’ pelo projeto.”; Vereadora Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos: “Então, a gente votando favorável a esse projeto, que eu sou 

favorável por conta de uma criação de elemento de despesa, não quer dizer que 

o município não tenha que devolver esse dinheiro se não for gasto corretamente 

no Plano de Ação. Então ainda eu solicito que seja revisto, que faça a 

manutenção no Plano de ação, para que, dessa forma, a gente não tenha que 

realmente devolver lá na frente; e ainda os que de fato têm direito a esse valor, 

que possa usufruir. Muito obrigada, Presidente, meu voto é ‘sim’.”. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 5. 

Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 039/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. A vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu quero só dar uma 

palavrinha a respeito da citação do jurídico a respeito do parágrafo 2º, onde 

incluiu as escolas de ensino médio. Então ele viu óbice nisso, ele acha que não 

é certo, mas nosso município tem escolas particulares do ensino médio, e hoje 

eu entrei em contato com assessoria parlamentar da Secretaria de Educação do 

Estado, eu já sabia que não tinha problema, né, porque, assim, a lei, a lei fala, a 

constituição fala que o ensino médio no município é responsabilidade do 

Governo do Estado, e o fundamental 2 e ensino médio e a educação infantil e 

fundamental 1 é do município. Mas isso é para instituir, para oferecer para os 

munícipes. Agora essa minha proposta de projeto, ela é um exercício de 

cidadania e pode-se usar as atividades interdisciplinares. Muito obrigada, 

Presidente.”. 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], Leonardo Venâncio Molina [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], 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 039/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

Venâncio Molina [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], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o Projeto por unanimidade. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser 

discutida, eu solicito do nobre Presidente a minha dispensa, a não ser que o 

Presidente tenha algum recado a ser passado para os vereadores.”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu solicito também a  



 

 

 

minha retirada, já que não há mais matéria.”. O vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Também não havendo mais trabalho, gostaria de 

sua permissão da minha retirada, que eu tenho outro compromisso.”. O senhor 

Presidente autoriza a retirada dos vereadores do plenário. 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 para fazer 

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

diz: “Senhor Presidente, eu agradeço o espaço, eu havia me inscrito para fazer 

o uso da Tribuna, mas apenas para agradecer a todos os colegas da 

compreensão da magnitude do projeto do elemento de despesa referente à 

cultura. Então eu gostaria, nessa manifestação minha, de agradecer. Então 

muito obrigado e dispenso a palavra.”.  E não havendo 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, 19 de 

Outubro de 2020. 
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