
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.  

 

Aos nove dias do mês de novembro 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. 70 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 03 de Novembro 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 da Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim. 2. Ofício – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Assunto: Veto 

Parcial ao Autógrafo n° 017/2020 – Projeto de Lei n° 034/2020. O vereador 

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

pares, eu não sei se Vossa Excelência vai fazer a inclusão desse veto na sessão 

de hoje ou se vai deixar para uma próxima oportunidade, mas eu sei que vai ter 

que passar pelas comissões ainda para análise. Como não faço parte das 

comissões, mas eu sugiro aos colegas que analisem muito bem esse veto parcial 

que o Senhor Prefeito colocou. Nas justificativas lidas pelo Vice-Presidente, eu 

não vi nenhum motivo para se vetar esse Projeto, mesmo que parcialmente, até 

porque os argumentos que o Executivo colocou para vetar parcialmente esse 

Projeto, ele diz basicamente sobre a regulamentação do Projeto; é na 

regulamentação que vai ser aplicado todos os itens que ele apontou para vetar 

parcialmente o Projeto de tamanho significado para nossa cidade. Então eu 

gostaria aqui de parabenizar a vereadora Zuleika pelo Projeto, vereadora, e que 

os colegas nas comissões, principalmente saúde e ação social, da qual está mais 

vinculado esse Projeto, analisem com bastante carinho e que possamos, se 

depender pelo menos do meu voto, eu não sei qual será o parecer da comissão, 

mas se depender do meu voto, eu sou contra o veto mesmo que parcial do  



 

 

 

Projeto, já declaro antecipado em respeito ao Projeto de extrema importância 

que a vereadora Zuleika fez. Eu falo isso porque eu também já fiz projetos de 

extrema importância na área social, e muitos projetos vieram vetados, foram 

barrados, muitos não estão sendo colocados em prática. Então acho que nós 

temos começar, além de darmos a oportunidade de fazermos este trabalho de 

prevenção, como a vereadora Zuleika colocou no Projeto dela, também que é 

fiscalizado que a Prefeitura execute esse trabalho. Então se depender do meu 

voto vereadora Zuleika, já sou contrário, independente dos pareceres da 

comissão, eu já sou contrário ao veto parcial, tendo em vista o argumento que 

foi apresentado para mim, não foi convincente. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu poderia tecer 

algum comentário a respeito do veto também?”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “Concedido, nobre Vereador. Só lembrando aos 

nobres pares que esse Projeto, na oportunidade, ele vai passar, vai ter a reunião 

das comissões, onde nós vamos discutir ele na antessala, mas, concedido, nobre 

vereador.”. O vereador Jorge Mishima, diz: “Mesmo porque, senhor Presidente, 

esse Projeto, até chegar a ser aprovado, ela passou pelo jurídico da nossa Casa. 

Então não vejo o porquê de vetar esse Projeto de Lei da nobre vereadora 

Zuleika, mesmo porque já passou pelo jurídico da Casa, passou pelas 

comissões, então não vejo porquê. Muito obrigado, senhor Presidente.”. A 

vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu 

agradeço as falas do nobre vereador Fernando, nobre vereador Jorge; e eu estou 

até sem palavras, eu acho lamentável qualquer representante da população, 

seja ele Executivo, ou Legislativo, ir contra qualquer ação de prevenção, ainda 

mais quando se diz à saúde pública, muito obrigada, senhor Presidente”. 

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

leitura da Indicação nº 103/2020. 1. Indicação nº 103/2020, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que determine à Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Alameda dos Girassóis e Alameda 

Primaveras, Loteamento Tico City, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é 

uma reiteração das indicações n° 193/2017, 038, 064, 091, 173/2018 e 164 e 

211 e 321/2019 e 088/2020. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos 

em Deliberação. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 1.  Projeto de Lei n° 041/2020 

– Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim para a legislatura 2021 a 2024, e dá outras 

providências. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu estava 

ouvindo atentamente, 20 ou 21 que foi lido aí?”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa responde: “21”. O vereador Fernando José Gonçalves pergunta: “O 

ano, é isso?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva pergunta: “O ano, é 

isso?”. O vereador Jorge Mishima responde: “Parece que entendi 20, só esse  



 

 

 

porém. Muito obrigado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa responde: “Tá 

correto, ô, vereador, Câmara Municipal... não, não, tá correto, Câmara Municipal, 

04 de novembro de 2020.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Não, não, o que o vereador Jorge está querendo dizer é que o período 

do quadriênio é de 2021/2024; o que o vereador Jorge está colocando é que saiu 

2020/2024.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa diz: “Certo, teve um erro, sim, 

2020/2024, na justificativa está... foi digitado errado.”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva diz: “Apenas na justificativa.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves diz: “Eu sei que... a questão... a própria lei determina que o subsídio 

dos Vereadores, Prefeitos e Vice-prefeitos seja anterior ao período eleitoral. E 

pelo que eu vi no Projeto de Lei, e aí me desculpe agora minha falha de não 

estar com o Regimento, mas se caso for colocar na Ordem do Dia hoje esse 

Projeto, a gente poderia até verificar, porque eu não estou vendo a fixação dos 

subsídios de Prefeito e Vice-prefeito. Então, só para se atentar, porque 

realmente eu estou sem o Regimento Interno e sem a Lei Orgânica aqui para 

confirmar isso. Então só pra, pra... se é isso mesmo, que vai afixar só o dos 

vereadores, se vai fixar do Prefeito e Vice-prefeito também.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Entendi, já só para adiantar, nobre Vereador, é 

prerrogativa do Poder Executivo mandar para essa Casa de Lei, para que essa 

Casa de Lei aprecie e, tendo parecer, claro, da Comissão Permanente, que sai 

o resultado do Projeto. Foi por esse motivo não foi... quer dizer, o Executivo não 

mandou para essa Casa de Lei. Nós estamos fazendo apenas dos vereadores. 

O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Eu agradeço o esclarecimento de 

Vossa Excelência.”. O vereador Jorge Mishima diz: “Senhor Presidente, 

desculpe, mas quem fixa o subsídio do Prefeito e Vice-prefeito são os 

vereadores, nós que temos que fazer esse Projeto. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Sim, mas no caso...”. O vereador Jorge Mishima prossegue: 

“Não há necessidade do enviamento do Executivo para essa Casa, ele já está 

embutido. Quando se fala em votar esse Projeto de Lei, antes de conhecer os 

eleitos, né, é a nossa prerrogativa, sim. Agora, se não for colocado a do Prefeito 

e Vice-prefeito, praticamente está fora, né, somente são somente dos 

vereadores. Se essa for a intenção, então está certo, que não há necessidade 

do Prefeito, porque quem dá os valores do subsídio dos quadriênios próximos, é 

a Câmara dos vereadores.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Sim, foi o que eu falei para o vereador, nobre Vereador Jorge Mishima, eu falei 

com o nobre vereador Fernando exatamente isso, quem vai votar é essa Casa 

de Lei, do Prefeito e do Vice-prefeito também. Só que o Prefeito, ele não mandou 

para essa Casa de Lei o Projeto; até o presente momento, ele não nos enviou.”. 

O vereador Jorge Mishima diz: “Mas nunca enviou mesmo, senhor Presidente, 

nunca se enviou mesmo. Isso não é função do Prefeito pedir aumento.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu entendo como o  



 

 

 

vereador Jorge Mishima, pelo menos é o que eu falei, estou sem o Regimento 

Interno aqui e sem a Lei Orgânica pra consultar, mas se caso for suspensa a 

sessão, eu vou consultar. Mas eu acredito que é fixado pela Câmara Municipal 

e não encaminhado o Projeto do Executivo pra cá dizendo quanto vai ser o 

salário do Prefeito e do Vice. O Prefeito, ele faz o subsídio dos Secretários e do 

funcionalismo, que é o aumento real, a reposição; mas a fixação para o próximo 

quadriênio, eu acho que é de prerrogativa da Mesa Diretiva da Câmara, fixar 

tanto para os vereadores, posso estar errado e me desculpe se eu estiver errado, 

mas eu, pelo menos que eu tenho visto, é o entendimento do vereador Jorge 

também, que é o decano dessa Casa, é de quem fixa o salário dos Vereadores, 

Vice-prefeito e Prefeito é a Câmara Municipal, independente de o Executivo 

encaminhar Projeto ou não, porque eu acho que o Executivo, ele não tem a 

prerrogativa de encaminhar Projeto do salário do subsídio de Prefeito e Vice-

prefeito, pelo menos é o meu entendimento, me desculpe se eu estiver errado, 

mas eu vou consultar a Lei Orgânica. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva se manifesta: “Sem dúvida nenhuma podemos consultar a Lei 

Orgânica, isso, sem dúvida nenhuma.”. O vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita pela ordem: “Ouvindo as palavras do vereador Jorge Mishima e do 

vereador Fernando, realmente eles estão corretos, realmente é essa Casa que 

realmente tem que fixar, tanto dos vereadores e o Prefeito, eles têm que ser 

juntos. Não é o Prefeito que... não sou separado, que amanhã.. vamos hoje, que 

vamos fixar o nosso salário, e que depois eles vão fixar o salário do Prefeito e 

Vice-prefeito, que eles são, realmente são juntos, porque essa Casa que 

realmente fixa, faz a fixação dos salários dos vereadores e também do senhor 

Prefeito e Vice-prefeito, muito obrigado.”.  O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “Sim, vamos consultar a Lei Orgânica do município então.”. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Nós temos que tomar muito cuidado em 

falar, em falar... nós temos é subsídio, subsídio é para quê? Que é subsídio? 

Para pessoa se vestir, se representar; não podemos fazer uma conotação com 

salário, que aí dá uma margem muito desagradável. Subsídio para subsidiar os 

vereadores para representar o município. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Nobre vereador, o subsídio, pelo que está no 

Projeto de Lei aí dos vereadores, não houve aumento, ele vai se manter.”. O 

vereador Jorge Mishima diz: “Não, não é isso que eu estou falando, é que o 

nobre vereador Lourival, prezado amigo meu, ele equivocou-se e disse ‘salário’, 

então eu só estou falando que vereadores e prefeitos não existe salários, são 

subsídios. Muito obrigado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Sugerir aí que o senhor dê 10 minutos aí para a gente ir à antessala 

para tentar resolver essa situação da melhor forma possível.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva pergunta:” O senhor está pedindo pra colocar na 

Ordem do Dia?”. O vereador Fábio Rogério Barbosa responde: “Isso.”. O Sr.  



 

 

 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Em atendimento ao requerimento do 

nobre vereador, está suspensa a sessão para as comissões poderem estar 

analisando e aproveitarmos também pra darmos uma olhada na Lei Orgânica do 

Município quanto ao subsídio do prefeito e vice-prefeito.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente suspende a Sessão. Retornando, o Presidente solicita que faça a 

chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-

se a Sessão. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva informa: “Então já 

foi tirada a dúvida quanto à fixação do subsídio do Prefeito, Vice-prefeito e dos 

Secretários.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria 

que se fosse incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei 042/2020, que fixa os 

subsídios dos Prefeitos, Vice-prefeito e Secretários Municipais.”. O senhor 

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

APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto. AUTORIA DA MESA 

DIRETIVA. 2. Projeto de Lei n° 042/2020 – Fixa os subsídios do Prefeito, Vice–

Prefeito e Secretários Municipais, e dá outras providências. O vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita pela ordem: “Gostaria que a Vossa Excelência 

colocasse na Ordem do Dia esse Projeto 042, que dispõe sobre o subsídio do 

Prefeito e Vice-prefeito e Vereadores e Secretários também.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Concedido, nobre 

Vereador. Eu gostaria de deixar bem claro que não vai ter aumento de subsídio 

nem para os vereadores, nem para vice-presidente, nem para prefeito, vice-

prefeito e nem tão pouco para os secretários. Que fique claro que não terá 

aumento de subsídio. Em atendimento ao requerimento do nobre Vereador, mais 

uma vez, eu suspendo por 10 minutos a sessão para que as comissões posam 

apreciar o Projeto de Lei.”. O Sr. Presidente suspende a Sessão. Retornando, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes aos Projetos de Leis nºs 041 e 042/2020. AUTORIA DA MESA 

DIRETIVA. 1. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 041/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: O 

vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “A votação, vai ser com 

relação ao Parecer das Comissões primeiro e, posterior, ao Projeto?”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Sim, primeiramente o Parecer 

das Comissões, após o Parecer das Comissões, o Projeto, como de costume 

nessa Casa.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Os 

dois Projetos, eles vão ser uma votação só, ou serão votações separadas?”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Serão votações 

separadas... Primeiro é o Projeto 41, após, o 42.”. O vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Eu acho que houve um pequeno equívoco aí com relação a  



 

 

 

esse pedido; foi deliberado, foi aceito pelos vereadores, mas aqui deliberou no 

Expediente, né? Esse Projeto teria que ser votado na Ordem do Dia. Não sei se 

já entrou na Ordem do Dia, mas...”. O vereador Fernando José Gonçalves, 

solicita pela ordem: “Só pra esclarecer o vereador Jorge: entrou primeiro o 

Projeto referente ao subsídio dos vereadores, no Expediente foi solicitado para 

inclusão na Ordem do Dia. Quando nós retornamos pra inclusão pra Ordem do 

Dia, foi solicitado, já na inclusão da Ordem do Dia, o subsídio, a fixação do 

subsídio de Prefeito e Vice-prefeito. Por isso que ele não entrou no Expediente, 

já foi direto, por isso os dois Projetos, vereador. Em votação o Parecer das 

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

Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Ausente], Leonardo Venâncio 

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

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

Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer. Em única discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 041/2020: 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 [Não], Sergio de Paula Franco [Sim], 

Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o Projeto de Lei. Para 

justificativa de voto, o vereador Fernando José Gonçalves diz: “Só para 

declaração de voto, senhor Presidente. Eu vou deixar bastante claro que eu 

sou... meu voto será favorável, porque não houve o reajuste, não houve aumento 

real do subsídio, está se mantendo o mesmo subsídio que foi fixado em 2016. 

Então, por isso, eu sou favorável ao Projeto, porque se houvesse aumento, eu 

seria contrário, mas como manteve-se o subsídio sem o aumento, então eu sou 

favorável.”. Para justificativa de voto, o vereador Jorge Mishima diz: 

“Primeiramente quero parabenizar a Mesa Diretiva, né, não alterando esse valor 

do subsídio dos vereadores, mesmo porque nós estamos numa pandemia e não 

sabemos qual o tempo irá perdurar, não é verdade? E nos próximos anos, a 

nossa Nação, com certeza, passará por uma recessão terrível. Então quero 

parabenizar a Mesa Diretiva por essa iniciativa de não aumentar o subsídio dos 

Vereadores nem do Prefeito e Vice-prefeito. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

Para justificativa de voto, o vereador Sergio de Paula Franco diz: “Só para 

confirmar aquilo que já foi falado pelo nobre vereador Fernando e também pelo 

nobre vereador Jorge Mishima; esse Projeto, ele fixa o subsídio, porém não 

aumenta, ele mantém a última alteração de 2012, ele mantém o salário sem 

alteração. Por isso eu voto ‘sim’ ao Projeto.”. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicita que seja feita a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2020. O Sr. Presidente afirma  



 

 

 

que houve um equívoco na leitura do parecer e, por isso, suspende a sessão. 

Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores 

presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Sr. Presidente 

solicita novamente que seja feita a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2020. AUTORIA 

MESA DIRETIVA. 2. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2020, que deram o projeto por 

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

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

Juniel da Costa Camilo [Ausente], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival 

Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira 

Júnior [Ausente], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO o parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

042/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Ausente], Leonardo Venâncio Molina 

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

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

de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o Projeto de Lei. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa justifica seu voto: “Só justificando, senhor Presidente, quero 

novamente ressaltar que a gente estava nesse minuto aí vendo as redes sociais 

aí, e muita gente falando que ele está votando um aumento aqui, que não é na 

realidade, não é um aumento, e sim, a gente está mantendo esse subsídio. É 

lamentável alguém querendo inflamar um tipo de coisa dessa. Então para evitar 

que a população caia na onda de Fake News aí, nós estamos votando para 

manter esses subsídios, e o meu voto é a favor das comissões.”. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 182 a 184/2020. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 182/2020: Requer ao Senhor 

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

Competente, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para 

que sejam tomadas as devidas providencias de manutenção em relação a 

cascalhamento e motonivelamento na Rua Venezuela – Bairro Castellano e nas 

demais vias do bairro citado que necessitam do serviço. APROVADO. AUTORIA 

DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 4. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 183/2020: Requer ao Senhor 

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

Responsável, tome providências quanto a vegetação alta, localizada em frente 

a Escola Angélica de Jesus Ferreira. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR. 5. Em única discussão e votação  



 

 

 

o Requerimento nº 184/2020: Requer ao Excelentíssimo Senhor Responsável 

pela Empresa de Ônibus Alto Tiete Transportes (Antiga Radial) para que retorne 

os cobradores nas linhas de ônibus intermunicipais. APROVADO. 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: “Já que não há matéria mais ser tratada,  já que a sessão se 

atrasou, eu tenho uma reunião agora, se puder me dispensar”. O Sr. Presidente 

autoriza a retirada do nobre vereador do plenário. O primeiro vereador inscrito 

para fazer uso da Tribuna é o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, 

com a palavra, diz: “Boa tarde, senhor Presidente, Mesa Diretiva, nobres pares 

e a todos aqueles que nos acompanham da internet. Hoje eu venho aqui a essa 

Tribuna só para comunicar aqui ontem o falecimento de um grande colega, um 

empresário aqui da gente, aqui da região, Mauro Masatto Takagaki. Infelizmente, 

ele lutava contra o câncer, não resistiu. Uma pessoa extraordinária, a qual já tive 

o prazer de conhecer e conviver há mais de 10 anos, uns 12 anos 

aproximadamente. Um empresário que tinha uma visão sempre para o bem-

estar do seu empregado. Ele tinha um sítio ali, onde agora atualmente ele 

empregava 130 famílias; ele construiu, com recursos próprios, instalação para 

uma creche no local, que ele visava a preocupação com os filhos dos 

funcionários, que não teriam creche lá na aquela altura do Remédio. Então uma 

pessoa extraordinária, apesar do... assim... o que mais eu admirava nele era o 

jeito simples dele, uma simplicidade, sem querer se colocar acima de ninguém. 

Ele desfrutava e trabalhava até praticamente a última semana que ele ficou ruim, 

ficou internado. Um colega que acreditava muito na gente, ele, a esposa Hilda, 

uma guerreira que sempre esteve do lado dele também, comunicou infelizmente 

esse falecimento aí, que eu vou fazer uma Moção de Pesar, que eu sei da 

qualidade dele como ser humano. Eu gostaria de aprovação e aqueles que 

quiserem assinar comigo para a próxima sessão. Quero aqui desejar para a 

Hilda, para os filhos, neto, todo o carinho que ele merece. Uma pessoa ter, 

assim, a estipe que ele tem, ter a humildade é nobre, digno de algumas pessoas 

mesmo, que tem um certo poderio, bala na agulha e trata as pessoas da maneira 

mais simples possível. Trabalhou até o último dia que foi possível, estava 

internado. Infelizmente, a esposa dele me comunicou; não pude comparecer no 

velório, ela me comunicou hoje, o velório foi ontem. Então vai aqui meus sinceros 

sentimentos, fiquei muito consternado, é um parceiro da gente, um amigo e um... 

aprendi muito com ele nesses anos de convivência. Gostaria também só de 

comentar a respeito do Projeto da nobre vereadora Zuleika que foi vetado aqui. 

Vereadora, conte comigo para esse veto, porque como a senhora falou, é 

inadmissível certos projetos que têm cunho... a gente se debruça para uma coisa 

que a gente não existe, que a gente não sabe a letalidade, eu fui vítima da minha 

família e posso aqui falar com propriedade. Mas o suicídio hoje, ele está acho  



 

 

 

que entre a segunda, terceira causa de morte, e eu não vejo ninguém da saúde 

pública, a não ser algumas pequenas ações, diante desse tema que, 

principalmente hoje, por causa dessa pandemia e por causa do terror psicológico 

que foi criado, colocar todo mundo em casa, a gente está vivendo um colapso 

praticamente aí, muita depressão profunda, as pessoas com estado de 

depressão, a tentativa de homicídios é enorme, e a gente não vê nenhum 

amparado, nem de autoridade do Governo Estadual, sabe? Assim, uma 

preocupação e mobilização também para isso. Então, nobre vereadora, essa 

causa é muito justa, é muito importante, eu já falei isso daqui, não sei se a 

senhora se recorda, a questão da depressão e do suicídio, né? A gente tem hoje 

uma tristeza no lar, às vezes, assim, de alguém que se encontra sem vontade... 

e o pior de tudo, a tentativa, a pessoa que tem a ideia de tentar tirar a própria 

vida. Hoje em dia tem que saber lidar, então a gente tem que elaborar políticas 

públicas; vocês que estão aí, que vão continuar, aqueles que vierem para cá, 

deem uma atenção redobrada para isso. Porque a pessoa que ela tem 

depressão, ela não manifesta, muito pelo contrário, ela se encolhe, ela retrai, ela 

fica sem querer ver ninguém, sem falar, deitada, e é uma coisa que pega a gente 

na família. Eu já tive também, uma vez quando eu perdi um amigo meu aqui, 

tanto o Caetano como o Crica, foi no mesmo ano e próximo, sabe, eu fiquei muito 

triste e até com um pouco de depressão também, porque a gente vê que a gente 

é perecível, né? Então a gente tem que atentar para isso, viu, Zuleika? Que eu 

acho muito nobre esse Projeto seu. E se ele vier a ser discutido, nobre 

Presidente, pode contar com esse Vereador na minha comissão, que eu vou 

tentar dar o parecer melhor possível e vou votar também da sua maneira. Queria 

só isso, desejar a todos uma boa semana, pois não?”. O vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita um aparte: “É, como se diz, é lamentável realmente a 

gente ver hoje o suicídio, realmente as coisas que está levando a população, 

muitos deles realmente... ontem mesmo meu filho perdeu o sogro dele realmente 

enforcado; ele viajou ontem de manhã ao interior, sepultou agora às sete horas 

da manhã... morreu enforcado. Então é triste a gente... acho que uma morte, 

nenhuma morte é boa para ninguém, mas essas mortes da pessoa enforcada, 

acho que é uma das mortes mais tristes que possa existir, acho que é uma 

dessas mortes. Então está de parabéns a vereadora e pode contar comigo 

também, eu assino realmente favorável ao seu Projeto, vereadora. Muito 

obrigado, ô, Vereador.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo retoma 

a palavra: “E até hoje, só para encerrar, Presidente, eu nunca consegui entender 

se o suicídio é um ato de coragem ou um ato de covardia, sinceramente... mas 

é um ato da pessoa que está procurando... então a gente tem que observar 

nossos familiares, a gente mesmo pode ser acometido, então ficar, rezar 

também, a oração é uma ótima ferramenta para isso também, tentar incutir na 

pessoa a fé. A gente está passando por momentos novos aí, uma nova ordem  



 

 

 

mundial que está se acometendo a gente. Então foi de muito bom grado, pena 

que o Executivo não viu dessa forma, mas aqui na Casa a senhora vai ter 

acolhimento, acredito que de todos aqui, o bom senso, né, também faço coro e 

reforço de assinar a derrubada desse veto. E só desejar a todos aí que vão 

concorrer - para encerrar - os que vão concorrer nesse domingo à reeleição, à 

eleição também, sorte, né, a todos aqueles que vão concorrer à eleição, à 

reeleição, tanto do cargo do Executivo, como a do Legislativo, né, e desejar que 

Deus abençoe o coração de vocês, e aqueles que vierem a ganhar esse pleito, 

que possam ter no coração em primeiro lugar o bem-estar do povo e a verdadeira 

essência da palavra política, né? E queria agradecer a todos aqueles também 

que durante oito anos me apoiaram. Mas como eu tenho que ter convicção 

naquilo que a gente fala e já falei há mais de três anos nessa própria Câmara 

aqui que eu não seria candidato à reeleição mais por Vereador, eu acho que é 

hora de passar o cetro, né? De não ver isso aqui como um trono e desejar 

aqueles que venham também com a mesma coragem e com a vontade que a 

gente teve por aqui, não se ausentou do bom combate. Então é só isso, uma boa 

semana, senhor Presidente, a todos os nobres pares, boa sorte a todos que vão 

concorrer! Muito obrigado.”. O próximo vereador inscrito para fazer uso da 

Tribuna é o Vereador Jorge Mishima, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

senhor Presidente, Mesa Diretiva, senhora vereadora, senhoras e senhores 

vereadores. Eu também só quero ressaltar, desejar aos concorrentes para o 

Legislativo, né, que tenham sucesso, tá certo? Eu particularmente tenho uma 

vasta experiência no Legislativo, recomendo - não vou fazer uma propaganda 

pessoal - mas recomendo os vereadores desta Casa, porque é fácil lançarmos 

pedras ao Legislativo; muitos que fazem isso não sabem o quê que é a função 

vereador, simplesmente acham que o Projeto pode ser feito de qualquer forma. 

Na verdade, vereadores, nós temos situações, assim, pouco favoráveis, digamos 

assim, nós não temos essa autonomia de criar Projetos que oneram os cofres 

municipais; e todos os Projetos de relevância oneram os cofres. Então não é de 

competência do Legislativo, nós simplesmente somos um elo de ligação da 

população com o Executivo. Como fazendo? As indicações, requerimentos, né, 

alguns projetos que não seja inconstitucional, é a nossa função. E nós somos 

muito restritos na sua... cargo de vereança. Mas desejo a todos sucesso nessa 

batalha. Aqueles que porventura não alcançar o sucesso não fique revoltado, 

haverá outras demais chances para que possa mostrar os seus serviços. Eu 

lamento alguns candidatos, né, isso já passei por vários também, concorri oito 

eleições, ganhei seis, tá certo? Então tem candidato que chega com dinheiro, 

monta no dinheiro, e vai pedir o seu voto. Não faça isso! Que uma vez você, 

vendido, nesse caso, você não tem o direito de cobrar, porque você já foi pago, 

então você não tem direito de cobrar. Então a população de Biritiba, analise bem 

os candidatos. Eu posso falar que os vereadores desta Casa que estão  



 

 

 

concorrendo novamente têm a plena consciência da sua importância junto à 

população. Trabalharam de forma incansável. Se não alcançaram o sucesso, 

não dependeu dos vereadores, alguns fatores que atrapalharam nessa trajetória. 

Eu, vereador Fernando, vereador Marcelo, meu querido amigo de tantos e tantos 

mandatos, o Lourival, e o Reinaldo não estamos concorrendo. Mas devo 

ressaltar mais uma vez, que, para a reeleição, é muito mais difícil do que pela 

primeira vez, tá certo? Porque, na verdade, a população não vê só o lado do 

esforço, eles querem resultado, e nem sempre depende, aliás, na maioria das 

vezes, não depende do Legislativo. Desejo a todos vocês, à Vereadora Zuleika, 

Vereador Sérgio, Walter, o Valter, nosso Presidente Robério, parabéns pela 

Presidência que a Vossa Excelência está conduzindo! Nosso amigo Fábio, 

combatente Fábio, levantando sempre a bandeira da Polícia Militar, parabéns! 

Raposão, com certeza será bem recebido junto à população de Biritiba. Desejo 

a todos vocês sucesso, né?! A gente tem conversado com muitos candidatos 

que estão já contando a vitória, isso já sei de cor que não é por aí, tá certo? 

Corra! Tem cinco, seis dias, domingo vai ser eleição... corra, não canse de visitar, 

vocês têm que fazer a obrigação de que é pedir o voto. É uma falta de educação 

você não pedir voto, o eleitor tem que ser valorizado. Leve sua plataforma de 

ideias, venda a sua mensagem, tá? E sucesso a todos! Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O próximo Vereador inscrito para fazer o uso da Tribuna é o 

vereador Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, nobres pares, uma boa tarde para quem está nos acompanhando aí 

pela TV Câmara, nas redes sociais, uma boa tarde a todos! Já é de 

conhecimento de todos que eu optei por não sair candidato à reeleição deste 

mandato. Às vezes as pessoas não entendem, né, como um vereador que foi o 

terceiro mais votado, faz um trabalho relativamente atuante dentro da Câmara 

Municipal, como disse o vereador Jorge Mishima, a gente não consegue fazer 

milagre, mas tentamos fazer o nosso papel, e como um vereador de primeiro 

mandato bem votado não sai candidato à reeleição? Eu tenho os meus motivos 

particulares para não sair candidato à reeleição, eu me planejei para ter um outro 

projeto na minha vida que não seja da Câmara Municipal, aí eu vejo que, se eu 

estivesse concorrendo à eleição e mesmo reeleito fosse, eu não teria condições 

de trabalhar esse projeto que eu estou me programando para exercer a partir do 

dia primeiro de janeiro, né? Mas nós estamos chegando numa reta final, a última 

semana está aí, eu acho que essa campanha é uma campanha totalmente 

atípica por questão da pandemia, por questão da informação, ela chegar muito 

rápido através das redes sociais, e cada um age da sua forma, seja das visitas, 

de forma digital. E eu gostaria de desejar a todos, desde já, uma boa sorte na 

campanha! Eu só gostaria de dizer uma coisa: para o candidato que faz o ataque, 

esse está fadado ao fracasso, esse está fadado ao fracasso; aquele candidato 

que não tem proposta, que só faz ataques, está fadado ao fracasso. Já vinha de  



 

 

 

algum tempo, mas, nessas eleições, mais ainda, porque hoje, com os meios de 

comunicação, com as redes sociais, você tem acesso à informação muito rápido, 

então você vai saber se aquele ataque que está sendo feito é verdadeiro ou não. 

Eu percebi agora, nos últimos cinco dias aí, que até então os candidatos a 

Prefeito, mais especificamente, estavam mantendo um nível de proposta, e, de 

alguns dias para cá, começou a abaixar esse nível, começou ataques pessoais, 

ataques individuais. Eu acho que o eleitor, ele não precisa mais daqueles 

ataques, porque o eleitor já sabe quem é quem; se o eleitor vai votar em A, ele 

sabe o porquê ele vai voltar em A, se ele vai voltar no B, ele sabe por que que 

ele vai votar no B; e se ele não vai votar no C, ele sabe por que também não vai 

votar no C. Então, os candidatos que estão pleiteando uma vaga na Câmara, 

com exceção dos vereadores que estão aí pleiteando como Vossa Excelência, 

vereador Fábio, vereador Sérgio, vereadora Zuleika, os dois Valter, vereador 

Juniel, vereador Leonardo, todos que estão pleiteando, a reeleição, ela 

realmente é mais difícil, mas quando você tem um trabalho a ser apresentado, 

ela se torna mais fácil. Porque você trabalhou os quatro anos, ou pelo menos 

parcialmente alguns deles, como é o caso da vereadora Zuleika, do vereador 

Juniel, do vereador Fábio. Mas você tem um trabalho a apresentar. Por um outro 

lado, a população, ela vai julgar esse trabalho. Nós tivemos um mandato 

totalmente atípico, nós tivemos afastamento de Prefeito, cassação de vereador, 

renúncia de vereador, nós tivemos um mandato totalmente atípico, totalmente. 

Eu acho que o nosso decano, Vereador Jorge, em 26 anos, nunca pegou um 

mandato igual a esse, né? Nem o vereador Marcelo, nem o vereador Walter, que 

foi para a reeleição. Nós tivemos um mandato totalmente atípico. Mas, mesmo 

assim, num mandato atípico, os atuais vereadores têm condições de apresentar 

os seus trabalhos, da mesma forma que a população também, parte da 

população, também quer buscar uma renovação, que ela não concorda com o 

que foi feito aqui dentro, e é um direito dela, e também ela está buscando 

candidatos novos. Então para todos os candidatos, todos, eu falo isso para 

todos, eu, em particular, tenho apoiado o meu candidato, apesar de não sair 

candidato à reeleição, mas eu estou dando um apoio a uma pessoa que sempre 

me ajudou, nas duas eleições que eu perdi, mais essa que eu ganhei, sempre 

me ajudou, e é uma forma de eu retribuir a ele a ajuda que ele me deu ao longo 

desses anos de travessia política, então... mas estamos... têm feito uma 

campanha limpa, sem ataques pessoais, com propostas, aonde dá para se 

conversar pessoalmente, se conversa, onde não dá, vai na era digital. E eu acho 

que isso é o que os candidatos têm que fazer. Então que o eleitor, no dia 5, não 

se venda. Como bem disse o vereador Jorge, 50, 70, 100 reais, só que depois 

ele perde o direito de questionar o seu representante. Que o eleitor tenha, como 

meta, estudar as propostas dos candidatos a Prefeito e Vereadores, para que 

eles possam fazer a sua melhor escolha. Então sucesso, sucesso a todos, tanto  



 

 

 

na reeleição, quanto aos novos, alguns que já foram dessa Casa, estão 

querendo retornar a essa Casa, sucesso a todos, e, peço mais uma vez, senhor 

Presidente, a todos os candidatos, o ataque, ele não ganha voto, pelo contrário, 

ele perde; se você estava atacando o seu adversário pensando que você está 

ganhando voto, está errado; você pode dizer algumas verdades, mas esses 

ataques pessoais baixos, como eu tenho percebido até por esses dias, o eleitor 

está cansado disso, o eleitor quer ouvir a proposta - só para concluir senhor 

Presidente – o eleitor quer ouvir a proposta. Então quem tiver a melhor proposta, 

é que realmente vai retornar ou vai assumir esse Legislativo, bem como o 

Executivo. Muito obrigado e boa sorte a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o 

vereador Lourival Bispo de Matos, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, 

nobres pares, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde! O 

Jorge já falou tudo a respeito da nossa ausência nessa Casa nesse pleito de 

2021. Eu só queria dizer uma coisa: cada um desses que realmente hoje estão 

saindo na reeleição, que está aqui a Zuleika, está aqui o Vereador Sérgio, o 

Valter de Miranda, Walter Machado, Robério e o Fábio; ô, gente, pé no chão! 

Porque a política, ela nos traz sorte e também às vezes nos traz também tristeza. 

E cada um de nós, sabendo conduzir nosso trabalho dignamente, sem crítica 

com ninguém, a gente chegamos lá. E eu só queria deixar aqui um recado sobre 

a minha pessoa, deixando, não saindo essa reeleição. É um compromisso com 

minha família. Eu, durante esses 16 anos dentro dessa Casa, praticamente, eu 

não tive... não tive tempo para minha família. E hoje, com 76 anos, completei de 

76 anos domingo, então, como se diz, eu quero um tempo para minha família 

também, minha esposa, 78 anos completa agora dia 24 de dezembro, acho que 

ela merece, ela me suporta já há 52 anos e acho que ela tem o direito de 

realmente da gente ter também uma vida mais livre, né? Porque a gente aqui 

dentro, com a nossa responsabilidade, nós estamos envolvidos, é a nossa 

responsabilidade dentro dessa Casa, não é lá fora, é aqui, é aqui é onde a 

população nos colocou, para com que nós possamos responder por eles. Então 

eu quero muito agradecer primeiramente a Deus e a todos aqueles que 

confiaram sempre no meu trabalho durante esses 16 anos nessa Casa de Lei, 

agradecendo de coração mesmo. Hoje não sou mais candidato a vereador, como 

se diz, vou apoiar aquele candidato que sempre família e ele me apoiou em 96 

e 2000, outras duas eleições, eles apoiaram outro candidato; eu jamais poderia 

deixar de realmente de ajudá-lo nessa reta final. Então... só que eu digo, cada 

um dos eleitores, olhem bem o que é que foi falado agora, quem está jogando o 

dinheiro aí a torto e a direito, para ver se ganha na marra, depois você não tem 

o direito de cobrar. Então olha bem os candidatos que trabalha com dignidade, 

com respeito, que isso aí, isso é importância, não é o dinheiro que você vai 

receber hoje, às vezes mil, dois mil, 500, que vai lhe favorecer, você gasta esse 

dinheiro e, amanhã, você não tem o dinheiro, você procura esse candidato, se  



 

 

 

ele for eleito, e ele não vai te atender. Então procura realmente o candidato que 

realmente você conhece, que sabe que trabalha e que não usa dessa má-fé. Só 

isso que eu tenho a dizer e desejar Deus que domingo, com fé em Deus, aí nós 

temos a realidade das eleições de 2020. Obrigado, senhor, que Deus abençoe.”. 

O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogerio Barbosa, que, com a 

palavra, diz: “Boa tarde, senhor Presidente, mesa diretiva, nobres amigos 

parlamentares. Bom, queria agradecer nesse momento em que estamos agora 

aqui a cada um dos senhores, o Jorge, vereadora Zuleika, Professor Sérgio, 

Valter, Fernando, Waltinho, Marcelo, Seu Lourival, bem como o Presidente 

Robério, pelo aprendizado que me deixou. Quando eu entrei aqui, eu, juntamente 

à vereadora Zuleika e o Valter, a um ano e meio praticamente atrás, a gente 

entra com uma cabeça e estamos saindo hoje, saindo não, né, que não terminou 

ainda, mas estamos com uma outra cabeça que... como o Jorge disse, às vezes 

não depende da gente, depende lá desse cima. Muitas pessoas cobram por, 

‘cadê o vereador? Cadê o vereador que não fez?’; hoje eu entendo de uma outra 

forma; a gente pede, quem executa é o Executivo e sempre foi assim, né? Queria 

agradecer de coração o aprendizado que deixou para esse homem hoje, que 

tinha uma visão de política, hoje, tem uma outra visão, que é difícil nós 

querermos... a gente tenta fazer a coisa andar, mas tem os degraus que a gente 

tem que galgar. Agradecer de coração o Marcelo, que sempre deu aquele apoio, 

sempre explicou, pé no chão; o Jorge também; Fernando, não tenho nem o que 

falar também, muitas vezes a gente conversamos; pedir desculpas até pelos 

atritos que já tivemos, mas é o que sempre permaneceu aqui, a gente tinha 

discussões, mas era relativo a um serviço, mas quando saía daqui, o respeito 

sempre continuou e sempre respeitar, porque são homens íntegros, homens e 

mulheres íntegros que têm aqui dentro. E eu quero agradecer de coração. 

Domingo que vem vai ser mudado o rumo da nossa cidade, né, espero que seja 

para melhor. Como eu sempre falei, a gente tem que trabalhar pela cidade e sim 

pelos eleitores que me confiaram o seu voto na gente, trabalhar por eles. Muitas 

coisas se falam, muitas coisas se dizem por aí, né, como falaram, foi falado na 

parte do caráter, quando a gente não tem... quando a gente se vende, não tem 

como a gente cobrar algo. Espero que você, o eleitor tenha essa consciência, 

que às vezes se você somar o valor de 100 reais aí não vale por quatro anos de 

benefício que você tenha. E eu queria agradecer de coração a todos dessa Casa, 

segunda-feira, vencendo ou não, estaremos no serviço novamente, cabeça 

erguida, cumprir até o último dia aí que a gente foi confiado a missão, e dizer 

que estamos prontos para todos os momentos aí e que seja feita a vontade de 

Deus; o nosso destino está na mão de Deus, se Ele achar que é melhor para 

cada um de nós, que seja, ser achar que não, não vou discutir, Ele é o Pai 

Supremo. Meu muito obrigado, senhor Presidente, muito obrigado, senhores, por 

ter escutado.”.   E não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da  



 

 

 

Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva faz suas considerações 

finais: “Gostaria de cumprimentar aqui a minha Mesa Diretiva, cumprimentar 

também aos nobres pares que aqui estão presentes, se bem também, como 

todos os funcionários desta Casa. Nesse momento, gostaria também de 

estender os meus cumprimentos a toda população que nos acompanha. 

Vivemos aqui num país democrático, então, em nome da democracia, eu 

gostaria de pedir a todos os candidatos que se respeitem. Dizer aqui 

abertamente a todos que ninguém é inimigo, não é isso, nós estamos disputando 

uma eleição, então, independente da sigla partidária de cada um, tem sim que 

um respeitar o outro. Existe a diferença entre o inimigo e essa disputa de eleição 

que nós vivemos hoje no nosso país, que é as eleições municipais. Gostaria de 

deixar bem claro a todos que eu desejo uma boa sorte a todos os candidatos 

que pleiteiam o cargo do Legislativo, se bem, também, como aqueles que 

pleiteiam o cargo do Poder Executivo, tá? Gostaria também, humildemente, já 

de agradecer aos nobres pares pela paciência que têm aqui com essa 

Presidência e também dizer que durante esses três anos e um pouco mais de 

dez meses, três anos e dez meses, que eu aprendi muito, aprendi, serviu para 

mim... sempre eu falo que, a cada milésimo de segundo, se torna para mim 

também um momento de aprendizado. Quero dizer que hoje, com vocês mesmo, 

eu tenho um pouco mais de experiência. Desejo a todos uma boa sorte e que 

fiquem com Deus! 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, 09 de Novembro de 2020. 

 

 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 

 

 

LOURIVAL BISPO DE MATOS            FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 

1º Secretário               2º Secretário 

 


