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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 
Ao primeiro dia do mês de dezembro 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. 73 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

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

ao Vice Presidente, Leonardo Venâncio Molina, que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 23 de novembro de 2020. O Nobre Vereador Fábio 

Rogério Barbosa requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, 

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

APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 209/2020. 2. Ofício 

nº 209/2020 – Ref. TC 3828.989.16-0. O senhor Presidente Robério de Almeida 

Silva informa: “Ah, me desculpe! A Diretora da Casa só foi tirar uma dúvida com 

o Jurídico, a leitura vai continuar. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

solicita pela ordem: “Gostaria de saber se é só leitura do Ofício ou referente ao 

processo dos dois?”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: 

“É a leitura do Ofício dos dois.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

diz: “Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse ao referendo Plenário, porque 

na última reunião que nós fizemos já, já foi acordado que tudo que fez referisse 

a CP, tudo eu queria que fosse, se pudesse, colocado na Ordem do Dia, tudo 

para acabar, tudo também se for referente ao Tribunal de Contas do ex-Prefeito 

Jarbas, Carlos Alberto, e Vossa Excelência referendasse para ver se há 

condições de colocar na Ordem do Dia para a gente já matar esse assunto aí, e 

votar de acordo com as convicções.”. O senhor Presidente, acatando o 

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

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, solicita pela ordem: “Gostaria 

também de Vossa Excelência, a hora que o senhor suspender pelo tempo que o 

senhor vai adequar, que fosse remetido, se for de Contas do Parecer aprovando 

ou rejeitando, cópia da decisão final do Parecer para que a gente possa votar  
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com maior convicção, pelo menos a parte final em que o Tribunal, assim, aponta, 

para formar convicção de voto.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Solicito à Diretora dessa Casa que providencie cópia para os nobres 

vereadores, para assim que for determinado o tempo necessário, para poder dar 

apreciação na antessala desta Casa, inclusive dos dois, tanto do de 2016, Carlos 

Alberto Taino Júnior, quanto do Jarbas Ezequiel de Aguiar, juntamente com 

Walter Tajiri.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Só do Parecer 

Final, tá, Presidente? Que o Projeto já veio por e-mail, só pra gente formar...”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Somente do Parecer Final, 

solicito que a Diretora providencie as cópias.”. O senhor Presidente solicitou ao 

Vice-Presidente, Leonardo Venâncio Molina, que continuasse a leitura do Ofício. 

O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Está sendo feito a 

leitura da defesa que foi sustentada oralmente no Tribunal de Contas, né?”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Sim”. O Vereador 

Sérgio de Paula Franco prossegue: “Na sequência disso, vai ser o Parecer 

Final que foi sugerido pelo... porque a defesa já foi sustentada lá; aqui é o 

Parecer do Tribunal, e não da defesa.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “A título até de esclarecimento, acho que o Nobre Vereador 

Marcelo também ia colocar isso, acho que, como nós estamos apenas no início 

do Expediente, é apenas a leitura do Ofício de encaminhamento do Tribunal 

referente às contas...”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Para que essa Casa fique ciente.”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: 

“O Expediente é... o Tribunal encaminhou uma folha: ‘ofício tal: encaminha as 

contas referentes ao processo tal, número tal, Tribunal de Contas 3289 16.0 

referente às contas do ano de 2016, ponto. E a mesma coisa, o próximo 

processo, leitura do ofício do Tribunal de Contas. Na deliberação, na deliberação, 

ou, se for incluso na Ordem do Dia, aí sim, entraria toda essa leitura, como o 

Vereador Sérgio colocou, da justificativa, entendeu?”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva responde: “Sim, já foi...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves prossegue: “Pelo menos é o meu entendimento. Não sei qual 

entendimento que a mesa tomou, mas, por ser Expediente, eu entenderia que 

seria um Ofício único, a não ser que seja um contínuo do Ofício essa leitura do 

Nobre Vice-Presidente.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “É 

que a Diretora da Casa orientou a ele ler tudo, mas eu entendo, eu entendo o 

quê? Que no Expediente seria apenas o Ofício, o Ofício, tá? E na Ordem do Dia, 

a deliberação. E já foi inclusive votado a inclusão na Ordem do Dia pelo Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves diz: “Porque a leitura entraria... a leitura do ofício entraria inicial; a 

deliberação, a leitura geral e, depois, tinha na Ordem do Dia...”. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo diz: Eu só queria, assim, só colocar uma 

posição minha, assim, já que está lendo a sustentação oral, então não precisa  
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mais nem de mandar... porque em seguida vai vir eu voto do Desembargador, 

do Relator, do... acho que não sei se foi o Roque Citadini que deu Parecer, 

entendeu? Então eu gostaria de que continuasse... já que foi, não foi invertido, 

mas foi aceito a Ordem do Dia, dispensaria depois a leitura, porque vai ter que 

ler de novo, lesse a sustentação oral, para que a gente pudesse então... só 

queria pedir a dispensa então daquele relatório, porque ele já vai vir em seguida 

com o voto do Relator aqui; não sei se estou falando besteira, eu acho que...”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Vamos fazer assim, o Nobre 

Vereador vai continuar a leitura, tá? Já foi aceito colocar na Ordem do Dia, aí eu 

vou suspender, no momento certo, eu vou suspender a sessão, para a gente 

poder fazer a discussão na antessala.”. O Sr. Presidente solicitou que 

continuasse a leitura do Ofício. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura 

do Ofício TC 004063.989.18-0. 3. TC 004063.989.18-0. Sr. Presidente solicitou 

a leitura dos Ofícios nºs 140, 011, 257/2020. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Ofícios nº 140/2020 e nº 011/2020. 4. Ofício n.º 140/2020 

- SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 369 aos 372/2020 Decreto n° 3528/2020 Leis n° 

1897 e 1898/2020. 5. Ofício n° 011/2020 – Conselho Municipal de Previdência 

dos Servidores Municipais. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Eu requeiro cópia do ofício do Conselho Municipal da Previdência dos 

Servidores Municipais a este vereador, tendo em vista acho não ter recebido no 

meu e-mail. E quanto a essa dívida de 3,2 milhões, só vale lembrar, eu gostaria 

de refrescar a memória de todos de que aí nesses 3,2 milhões que está embutido 

está, inclusive, aquela dívida do juros do parcelamento do Biritiba-Prev, da qual 

parte dessa Casa opinou por não autorizar a suspensão do pagamento quando 

o Governo Federal dava a condição do município suspender o pagamento da 

parcela devido à pandemia. Mas essa Casa, na presença única e exclusiva de 

sete vereadores, optou pela não autorização da suspensão do pagamento, por 

isso essa dívida hoje está em 3,2 milhões. E eu comentava na época: se nós 

suspendêssemos, essa dívida, ela ia se manter por um milhão até janeiro, e que, 

se nós não autorizássemos, iríamos a 3,2 milhões, e realmente é o que está 

acontecendo. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Só para esclarecer, Nobre Vereador, esse Ofício já encontra-se no e-mail 

de todos os vereadores, ok?”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Ofício n° 257/2020. 6. Ofício FUMEI n° 257/2020 – Secretaria de 

Desenvolvimento Regional. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

informa: “Apenas para informar aos Nobres Pares que esse Ofício que acabou 

de ser lido também encontra-se no e-mail de todos os Nobres Pares.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para 

esclarecer, esse recurso é uma obra já executada, não é recurso que está vindo 

para o município do FUMEI. É obra já executada que a Prefeitura fez a medição,  
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a empresa fez a medição, e a Prefeitura está sendo liberado esse recurso para 

pagamento de obras já executada, só não me recordo se é as obras da Cruz das 

Almas ou do Jardim dos Eucaliptos, Adalberto, Adalberto Oliveira, não, da Luís 

Vaz de Camões ou a do Jardim dos Eucaliptos. Acho que da Luís Vaz de 

Camões, acho que foi a Renove, se eu não me engano, que fez. Então, só para 

esclarecer isso, muito obrigado.”. Em seguida, o senhor Presidente solicitou a 

leitura do Veto Total ao Autógrafo n° 020/2020. 7. Veto Total ao Autógrafo n° 

020/2020 – Projeto de Lei n° 039/2020. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, Nobres Pares, esse Projeto de Lei 039, 

de autoria da Nobre Vereadora Zuleika, o Projeto que institui a Semana Municipal 

do Legislativo nas escolas, ou seja, orientar, explicar, atuar de que forma 

funciona o legislativo nas escolas, isso é o exercício da democracia. Em que 

pese eu, por diversas vezes, fazer defesa dos Projetos do Poder Executivo, do 

dentro do entendimento, nesse veto, eu, particularmente, me manifesto contrário 

ao veto, por quê? Porque quando se fala... a justificativa, eu acho que ela não 

foi fundamentada, porque quando se fala de que pode tirar proveito político, isso 

aí, a própria Lei Eleitoral vai dizer qual é o momento que você pode agir dentro 

das unidades escolares politicamente ou não. Então nós podemos fazer nos três 

primeiros anos de mandato, eu não estarei aqui, mas os próximos eleitos 

poderão fazer um trabalho em conjunto nas escolas, os três primeiros anos, e, 

no ano eleitoral, não fazer. E não está se tirando proveito disso, muito pelo 

contrário, está incentivando a democracia e incentivando o conhecimento do 

Poder Legislativo, que é de fundamental importância no nosso município. Então 

eu requeiro à Vossa Excelência a inclusão desse Veto na Ordem do Dia e 

requeiro aos nobres colegas, é claro que vai ter o Parecer das Comissões, mas 

eu requeiro aos nobres colegas que a gente faça a derrubada desse Veto, 

considerando a importância desse Projeto da Vereadora Zuleika.”. A vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Agradeço ao Nobre 

Vereador Fernando, eu ia requerer também a inclusão, aproveito e requeiro 

também a inclusão do veto na Ordem do Dia por ser um Projeto de grande 

relevância no município. A gente precisa mostrar qual é o papel do legislador 

para as crianças, para os pais das crianças e, assim, a gente não pode julgar um 

político, que ele vai lá, está querendo tirar vantagem de uma explicação dentro 

de uma escola. Então agradeço, viu, Vereador, muito obrigada.”. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu faço das palavras do Fernando e a 

Nobre Vereadora Zuleika as minhas também. É um Projeto, esse 39/2020, é um 

Projeto extremamente educativo, não é verdade? É importante que a população 

saiba a função do vereador e do Executivo. Muitos dos Vereadores e até Prefeito 

se equivocam, porque não sabem sua função, não sabe como proceder. As 

maiorias, principalmente os vereadores, não sabe a função do vereador, cobra-

se Projetos que não é da autoria do vereador, cobra-se requerimentos  
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endereçados erradamente, isso acho que é de suma importância esse Projeto 

da Nobre Vereadora que vem elucidar, orientar. Até hoje, até hoje a população, 

no geral, não sabe a função do vereador e cobra-se uma posição que não é do 

vereador, tá certo? Mas Parabéns, vereadores! É importante que esse Projeto 

entre na pauta na Ordem do Dia de hoje para que a gente possa apreciar. Muito 

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

para concluir, o que Vereador Jorge e a Vereadora Zuleika falou, o que realmente 

acontece é isso, às vezes a população, ela não sabe qual é a função do vereador, 

ela acha que o vereador tem que passar a máquina na rua, tem que trocar... o 

vereador, ele faz a intercessão junto ao Executivo, ele faz a solicitação, ele 

fiscaliza. Então às vezes é confundido isso e nada mais importante, nada mais 

importante do que nós, conforme o Projeto da vereadora Zuleika, educarmos na 

base a função do Legislativo. Isso é educação, é educação cívica, educação de 

democracia, onde o aluno aprende qual é a função, a verdadeira função do 

Legislativo Municipal. Essa é a importância, por isso a inclusão na Ordem do Dia. 

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

“Bom, até antes um pouco da sessão, a Vereadora Zuleika já havia me adiantado 

que ela pediria para colocar na Ordem do Dia, ela é autora do Projeto. Embora 

houve aqui três requerimentos dos Nobres Pares para que seja colocado na 

Ordem do Dia, então para mim não colocar em votação um requerimento de 

cada vez, eu vou colocar os três de uma vez só.”. O Sr. Presidente coloca em 

votação os Requerimentos dos Nobres Vereadores. APROVADOS. Terminado 

o Expediente, passou-se às Indicações. O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Senhor Presidente, com licença, isso 

também inclui o meu Projeto, apesar de ser um Projeto de Resolução, o 004 

também? Porque ele não é da Mesa Diretiva, é de autoria deste vereador. Eu sei 

que vai ser deliberado, mas como o senhor já colocou...”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva responde: “Ele vai ser deliberado, pode pedir para 

colocar então.”. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 107 e 

108/2020. 1. Indicação nº 107/2020, de autoria da Nobre Vereadora Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que determine 

à Secretaria Competente, a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua dos Professores, Bairro Carcará, nesta cidade, em toda 

a sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 280, 320/2019, 050 e 

099/2020. 2. Indicação nº 108/2020, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

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

determine ao Órgão Competente, providências para que seja feita a troca de 

lâmpadas de iluminação pública, dos postes localizados na Rua José Antenor de 

Araújo, na altura dos números 26 e 54. Terminadas as Indicações, passou-se 

aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto 

de Lei n° 050/2020 - Institui abono salarial aos servidores, funcionários públicos  
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e comissionados lotados na Secretaria de Saúde e nos cemitérios públicos 

municipais, durante a pandemia da COVID-19. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, Nobres Pares, esse Projeto 

que foi deliberado na tarde de hoje, está sendo deliberado, é um Projeto que já 

vem ao anseio do Funcionalismo Público, que vem trabalhando ao longo de todo 

esse período no combate ao covid. Tenho certeza que os Nobres Pares, desde 

que tenha-se o Parecer Jurídico favorável, as Comissões favoráveis, não irá se 

opor a esse Projeto. Então eu parabenizo o Executivo pelo reconhecimento, 

tardio, tardio, diga-se de passagem, mas deve ter os seus motivos por chegar 

esse, nesse exato momento esse Projeto. A única coisa que - e aí nós vamos ter 

que analisar juridicamente de que forma vai ser feito isso - eu entendo, no meu 

entendimento que os funcionários efetivos, tanto da área da saúde, quanto da 

área no Cemitério, é claro que Assistente Social também trabalha, tem outros 

seguimentos que também trabalham, mas o Projeto veio apenas para saúde e 

cemitério. Mas eu entendo a questão dos contratados, aí nós precisamos dar 

uma analisada, porque quem faz a folha de pagamento dos contratados não é o 

Poder Executivo; o Poder Executivo, ele contrata uma empresa gestora e essa 

empresa gestora, no caso nosso aqui é ((inaudível)) que realiza o pagamento, e 

pelo que... eu não li o Projeto, ouvi apenas o Projeto, mas pelo que eu li, pelo 

que eu ouvi, é... parece-me que encontra-se incluso também os terceirizados. 

Então eu vou aguardar um Parecer jurídico quanto a isso, porque, no meu 

entendimento, acredito que os terceirizados não possa fazer parte desse bônus. 

E também, é claro que há interesse de pagar para todos que estão à frente no 

combate ao covid, mas nós temos que ter cautela para que possamos aprovar 

uma coisa que seja realmente da forma correta. E lembrando: se caso não for 

contemplado os terceirizados, de que a empresa contemple de uma outra forma, 

ou que possa se incluir outras funções como, por exemplo, as Assistentes 

Sociais que estão fazendo trabalho psicológico, fazendo trabalho nas 

residências, no dia a dia, fazendo trabalho nas residências com as pessoas, 

atendendo as famílias de covid. Tem outras, tem outras funções, não só a saúde. 

A saúde, é claro que é o foco principal, os funcionários da saúde são o front, mas 

tem outras atividades também que também mereceriam essa contemplação, 

essa bonificação tardia, mas porém, antes tarde do que nunca. Então, 

parabenizo o Executivo, mas acredito que Vossa Excelência deva encaminhar 

isso para as Comissões e depois a gente possa... eu farei questão de participar 

da reunião da comissão para que a gente possa delinear isso da melhor maneira 

possível. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

informa: “Apenas para esclarecer para os Nobres Pares que, assim que eu 

recebi, assim que eu tive conhecimento que esse Projeto chegou na Casa, já foi 

encaminhado também para o e-mail de todos os Nobres Pares...”. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Só para complementar o que  
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eu estava dizendo, eu não tive oportunidade ler o e-mail, me desculpe, mas uma 

coisa que sempre acontece, sempre, isso é de praxe do Executivo, é não 

encaminhar o impacto orçamentário, tá certo? Então se o Executivo não 

encaminhou o impacto orçamentário, da onde vai sair o recurso nesse Projeto, 

que faça, ao invés de retirar, que faça então o apensamento, solicite o 

apensamento junto a esse processo para que tenhamos a origem desse recurso 

no impacto financeiro. Então seria o bom senso do Executivo; se caso não tenha 

feito o impacto orçamentário, encaminhar o impacto orçamentário para apensar 

junto a esse processo. Muito obrigado.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Eu queria só dá um adendo na palavra do Nobre Vereador, 

como sempre é praxe mesmo do Executivo não mandar o impacto, tanto que foi 

feito várias vezes, vários pedidos desse Vereador, como a maioria dos 

vereadores, sobre esse abono, sobre esse abono, e a resposta, ela vinha que 

não tinha dinheiro e ia afetar o impacto financeiro, sempre foi feito isso. E o que 

me deixou mais estranho ainda, por que agora? De uma lei que foi copiada em 

17 de abril de 2020 de Mauá? control c, control v, agora em 2020 já foi aprovado 

em abril lá em Mauá, e hoje acharam isso e sem impacto financeiro! É o que 

deixa muito estranho, como o senhor falou também, entre os contratados, fica 

difícil pra gente, ((inaudível)) é justo, é justo, mas não sabemos se é legal, isso 

é umas palavras do vereador Marcelo, como a gente escutamos, que eu acho 

que seria um descaso nós desmerecermos os agentes de saúde agora. Mas 

seria... a gente tem que pensar direitinho sobre isso...”. O vereador Fernando 

José Gonçalves solicita um aparte: “Os Agentes Comunitários de Saúde, eles 

estão, eles estão dentro do Projeto, eles encaixam dentro do Projeto, porque os 

Agentes Comunitários, eles por mais que eles não sejam efetivos ou 

comissionados na Prefeitura, mas eles são contratados direto pela Prefeitura. 

Então os Agentes Comunitários, eles sim, fazem parte de dentro desse contexto. 

O que eu fiz o levantamento são os funcionários da empresa terceirizada, da 

terceirizada, que já recebe pelo chamamento público do Executivo e, de repente, 

está incluído nesse pacote. Então tem que ficar claro isso, os Agentes 

Comunitários de Saúde são contratados direto pela Prefeitura pelo regime 

celetista, então eles fazem parte, sim, têm direito, sim; agora, os funcionários da 

empresa terceirizada, tanto o que gerenciou o Posto de Atendimento Especial 

ao Covid, bem como o que gerencia o Pronto Atendimento, no meu 

entendimento, acredito que não faça... não tem direito a esse benefício. Aí 

precisa ver se no Projeto está incluso também esses funcionários ou não.”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Eu gostaria de pedir 

para os Nobres Pares, independente da hora que vai terminar essa sessão hoje, 

mas, assim, eu vou marcar uma reunião das Comissões, já fica aqui alertado, na 

quinta-feira às 14h30, para toda essa discussão que a gente for ter, a gente 

discutir na reunião das Comissões, tá bom? Porque realmente vai haver a  
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necessidade de fazer essa reunião das Comissões, e também, de fato, se tivesse 

o impacto financeiro, com certeza o Nobre Vereador teria lido, mas infelizmente 

não veio. Então eu pediria para os Nobres Pares para a gente estar discutindo 

esse Projeto em deliberação na reunião das Comissões.”. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só para fazer um adendo, Vossa 

Excelência na reunião passada chamou e relatou sobre esse Projeto, né?”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Sim, apenas para 

antecipar.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Isso, pra 

antecipar, e eu quero deixar aqui que coloquei meu posicionamento que eu 

seguiria um rito de coerência, eu acho justo, só queria ver se fosse legal, 

totalmente eu deixei bem claro esse daí, até pelo trabalho da saúde, até porque 

quando teve também um Projeto de... em que o pessoal que participasse de 

licitação houvesse uma remuneração, fui favorável e também não houve impacto 

financeiro e deixei bem claro também que esse Projeto, a questão de impacto 

financeiro é de responsabilidade do Prefeito, se ele fizer mal feito, ele vai ser 

julgado pelo Tribunal de Contas e enfim... Então, eu quero deixar bem claro que 

a minha posição sobre esse tema, deixei claro, se ele vier a Plenário, eu sou 

favorável, porque eu acho justo, embora, a não ser que ele seja eivado de um 

vício constitucional. Mas a questão do impacto, se o Prefeito mandou, é porque 

ele sabe onde vai sair essa verba, ele vai ter que prestar conta no Tribunal de 

Contas. É só isso que eu vou... até para eu me abster quando falar nesse 

assunto, porque eu já deixei claro meu posicionamento aqui. Muito obrigado.”. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 2. Projeto 

de Lei n° 051/2020 - Dispõe sobre denominação de logradouro, e dá outras 

providências. 3. Projeto de Lei n° 052/2020 - Dispõe sobre denominação de 

logradouro, e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 4. Projeto de Resolução n° 

004/2020 - Que dá denominação à Sala de Reunião da Câmara Municipal. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Tendo em vista 

que o Projeto é de fácil resolução, gostaria que Vossa Excelência incluísse na 

Ordem do Dia.”. O senhor Presidente, acatando o Requerimento do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a Sessão para apreciação dos Projetos. Retornando, o Presidente 

solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão. ORDEM DO DIA. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão Permanente de 

Tributação, Finanças e Orçamento ao Processo TC nº 3828.989.16-0. AUTORIA 

DA COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. 1. Parecer 

da Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento referente 

ao Relatório do Tribunal de Contas TC 3828.989.16-0, que deu o mesmo por 

REJEITADO. Em seguida foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020.  
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2. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020 – Delibera sobre o Parecer do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 3828.989.16-0, prestação de 

contas da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim referente ao exercício de 2016. 

Em única discussão o Parecer da Comissão Permanente de Tributação, 

Finanças e Orçamento: O vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Senhor Presidente, no início da leitura foi dado ciência a este Plenário 

que esse documento foi protocolado nesta Casa em 26 de maio do corrente ano, 

e somente no dia primeiro de dezembro é que dado ciência no Plenário. Quando 

foi lido a sustentação oral do Dr. Callado, Dr. Carlos Eduardo Gomes Callado 

Moraes, uma explanação excelente, uma defesa impecável, como ele fez 

sustentação oral, e, ainda assim, com toda a sustentação, o Parecer não foi 

modificado pelo Tribunal de Contas. Ali tem um corpo técnico, ali tem um 

colegiado preparado para avaliar as contas do município. E as contas foram 

reprovadas, isso já em outubro de 2018, quando dá o processo por encerrado. 

E lendo o Parecer que, como disse, tomei ciência hoje, mas já foi possível ler um 

pouquinho daquilo que me foi entregue, o Senhor Prefeito do ano de 2016, ele 

recebeu ciência durante o mandato durante o ano corrente, para fazer as 

possíveis correções, e o Parecer diz que teve tempo hábil e não o fez. Fala da 

parcela do FUNDEB, de exercícios anteriores, computadas na despesa do 

exercício 2016, em descumprimento do artigo 21 da Lei Federal 11.494/2007, 

anos anteriores, que os sete anos anteriores foram do mesmo Prefeito, e não 

foram feitas da maneira com que era preciso fazer; falhas na contabilização de 

recursos vinculados, pagamento de PASEP em desatendimento ao Artigo 8 da 

Lei federal 7.990/89; não recolheu parte do patronal no montante de R$ 

2.772.378,99 no ano de 2016; pendências nos pagamentos de parcelamentos 

pertinentes aos exercícios anteriores, como já relatei, sete anos anteriores era 

do mesmo Prefeito. E aí discorre mais uma infinidade de irregularidades. O que 

me chama atenção é que, em 2018, houve 74 dias de déficit na leitura que foi 

feita também no outro Parecer; em 2015, teve 69 dias de déficit e foi aprovado 

com ressalva, só que essa ressalva não foi corrigida no ano de 2016, que fechou 

o ano de 2016 com 53 dias de déficit, ou seja, foi só protelando, só jogando pra 

frente. E no Parecer, ele fala aqui num determinado momento que o não 

cumprimento daquilo que o Prefeito precisava fazer ia acarretar problemas 

futuros nos próximos anos. Então não dá para dizer que, ‘ah, é só uma ressalva 

e não tem nenhum problema’; teve muitos problemas e esses problemas, a 

nossa cidade sofre há vários anos. A gente percebe desde o ex-Prefeito Roberto 

Pereira, que inclusive está preso; os oito anos do mandato do Carlos Alberto 

Taino Junior, o início do mandato do Prefeito Jarbas e, agora, com o Walter Tajiri. 

A nossa cidade sofre há muito tempo e a gente não está aqui para fazer juízo de 

partido ou de pessoa, a gente está falando dos fatos. Então gostaria de que todos 

se atentassem a isso, que a gente estivesse pautado no bem comum; bem  
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comum é o bem da cidade de Biritiba Mirim e não o bem de uma pessoa ou de 

um grupo. E que os nossos votos fossem muito coerentes com a verdade. 

Tivemos uma votação aqui há poucos meses, quase que unânime, a de 2017, 

onde houve a reprovação pelo Tribunal de Contas e esta Casa, em sua grande 

maioria, votou favorável ao Parecer Tribunal de Contas, reprovando as contas 

do Prefeito, que realmente tinha vícios e ele precisa ser responsabilizado por 

isso. Então, da mesma maneira, com tudo isso que eu pude ler aqui, como eu 

disse, o Parecer lido fala de desequilíbrio fiscal desde 2013, fala de várias 

ressalvas que não foram corrigidas durante esse período. Então, mantendo a 

coerência, como eu disse na outra votação, e não importa quem seja o Prefeito, 

ele tem a correção feita durante o ano, ele pode fazer durante o ano; se ele não 

o fez, ele responde por isso. Se o Tribunal de Contas, que é um colegiado 

responsável para analisar as contas, e com toda a defesa muito bem feita pelo 

doutor, o colegiado não reverteu esse Parecer, eu voto pela manutenção do 

Parecer do Tribunal de Contas, ou seja, contrário àquilo que a comissão 

escreveu e favorecendo a manutenção do Parecer do Tribunal de Contas, assim 

como fiz nas outras três votações. Então não estou dizendo aqui que é com esse 

ou com aquele, porque eu estou de acordo com o Tribunal de Contas. Eu sei que 

está na lei e a votação vem para essa Casa, mas o meu voto é de acordo com o 

Tribunal de Contas, contrário às comissões. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Eu gostaria de pedir aos 

Nobres Pares que justifiquem seus votos, se quiser justificar, na votação, na hora 

de votar, pra gente não ter que estender tanto...”. O vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo diz: “É que o momento agora é justamente pra discussão... eu 

não vou emitir meu voto, só queria rapidamente pra discussão que o senhor me 

desse dois minutos...”. Diante da necessidade, o Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita a prorrogação da sessão por mais duas horas. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo retoma a 

palavra: “Além de elencar no relatório os motivos que me levaram a rejeitar o 

Parecer, eu quero só fazer aqui uma leitura, ler rapidamente só para a gente 

entender como é que funciona. A gente tem o Tribunal de Contas, ele é um órgão 

fiscalizador que ele alerta, comunica e reprova, mas a soberania, ela trata da 

Prefeitura, está previsto no artigo 31. “Parecer prévio emitido pelo órgão 

competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar só deixará 

de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara segundo a Constituição da 

República Federativa do Brasil, artigo 31 parágrafo 2.” Então pegando 

justamente o gancho que o Nobre Vereador Sérgio tem convicção, do qual 

respeito, criei uma estima tremenda, quando ele elencou os oito anos do... desde 

lá atrás do nosso Prefeito Roberto Pereira, o qual tenho estima, porque foi a 

partir do Prefeito Roberto que a lei de responsabilidade fiscal, ela passou a ser  



11 
 

 

 

 

implantada e os órgãos de fiscalização de controle foram mais adequados à 

nossa legislação. Eu vou eu vou fazer isso daí... é a garantia que justamente não 

há condições do município como Biritiba de ser atrelar a adequar... sei do caráter 

do Sérgio, sei dos alertas, mas, olha, eu vou exemplificar rapidamente, eu tomei 

um comunicado do Tribunal de Contas que está aqui, ó, fidedignidade... e vocês 

sabe que eu fui austero como Presidente de Câmara aqui, até fiz demais do que 

eu podia até, ‘a fidedignidade de dados informados no sistema Audesp, o 

pessoal, atendimento à Lei Orgânica, instruções e recomendações do 

Tribunal...’, mesma coisa que tanto o Prefeito Inho, tanto o Prefeito Jarbas, e 

tanto o Roberto, que eu estimo também... gente, o que eu quero dizer aqui é 

para A, B, eu também tenho convicção e tenho tranquilidade de falar, nosso 

município não é fácil de ser gerido e é muito mais fácil você julgar com números 

que eles nos veem e nos sobressaem, de apontamento de técnicos que vêm de 

outra cidade. Nosso município não tem recurso, haja vista o que o mesmo fala 

que o próprio Parecer do Tribunal, ele revela, por exemplo, ele revela num trecho 

aqui, ó, ele ressalta que ‘não foi observada a vedação da Lei 4.320, a instrução 

dos autos demonstrou que o município de Biritiba Mirim cumpriu seu dever 

constitucional do artigo 212, ao aplicar 28,41 por cento da Receita, transferência 

de Educação Básica, 67,33 por cento do FUNDEB na remuneração dos 

profissionais do magistério, artigo 60, Inciso XII do ADCT e 26,59 por cento da 

Receita Líquida da Saúde, o artigo 7º da Lei Complementar. E revelou ainda o 

próprio’ - está descrito nas páginas 16 do Tribunal de Contas do Parecer – 

‘revelou ainda que no exercício de 2016 foi aplicada a totalidade dos recursos do 

FUNDEB recebido, atendendo o que estabelece o caput do artigo 21 da Lei 

Federal de 11.494/07’. Também demonstra repasses de duodécimo à Câmara 

Municipal de acordo com o previsto no artigo 29 ‘a’ da Constituição Federal, 

pagamento dos subsídios em consonância com os limites legais, inexistência de 

débitos judiciais e despesas com pessoal é reflexo dentro do limite fixado na lei 

de responsabilidade fiscal, artigo 20, Inciso III, letra ‘b’. Em relação às restrições 

do último ano de mandato, não foram constatadas inadequações; quanto ao 

artigo 73, 6º, alínea ‘b’ e 7º da Lei Federal 9.504/1973; despesas com publicidade 

oficial, e o artigo 21 do parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal, aumento 

da taxa das despesas. As demais incorreções registradas no laudo da 

fiscalização caracterizam-se como meras formalidades’ - é aí que está a questão 

que eu pego - a formalidade, é a parte técnica; nosso município não tem receita, 

vamos lembrar aqui que desde o nosso saudoso Prefeito também, o que eu 

estimo, Roberto Pereira também, sempre foi escasso, dependeu de receitas 

assim. E se a gente voltar a lembrar de 2014 em diante, começamos a passar 

por uma crise financeira que diminuiu e muito as nossas receitas, tanto é que, 

em 2016, principalmente 2017, quando mudou o Prefeito, atravessamos uma 

crise horrível financeira. Então vale a pena a gente lembrar, como diz aqui, meras  
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formalidades, não trouxeram prejuízos ao erário e, por esses motivos, podem ser 

relevadas devendo, porém, ser corrigidas - correção que o Sérgio colocou. Então 

aqui o quê que... por que que eu relevei isso e ainda atribuí a isso? É para a 

gente ver a dimensão dos problemas que a gente tem, e que a matemática, na 

prática, tanto do Executivo como à frente da Presidência da Câmara, ela não é 

dois mais dois não são quatro, ela não é exata, sabe? É praticamente, 

sinceridade, é assim: ‘olha, eu fiz com muito esmero tudo, não consegui, tenho 

que responder alguns apontamentos’. Então eu tenho tranquilidade e vou ser 

mais coerente, não é as contas do Carlos Alberto Taino Júnior, não; se tivesse 

do Roberto Pereira da Silva, como a própria conta do Jarbas, como do Walter 

Tajiri também, entendendo esse todo e tendo coerência no meu voto, eu vou 

votar pela aprovação das contas de todos eles que vieram aqui. Então eu queria 

deixar aqui meu respaldo como relator e apenas porque divirjo e de quem eu 

mais admiro também como Vossa Excelência. Muito obrigado, Presidente, 

desculpa me estender na explanação, como relator, eu queria apenas dar uma 

ratificada no meu voto.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Nobre Vereador, é importante esse relato seu, afinal de contas, o senhor é o 

relator, muito importante essa explanação, até mesmo para que os Nobres Pares 

analisem e pensem direitinho em suas votações.”. O vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Aproveitar que está pra discussão, faço das palavras 

do Professor Sérgio as minhas. Tem diversos apontamentos no ano de 2016, 

são diversas obras paradas que não foram entregues até 2016; acompanhei no 

início do mandato o Jarbas, fui eleito pela base do Jarbas e lembro da grande 

dificuldade financeira do município estava passando, são diversos descasos que 

houve com a administração pública, documentos que sumiram... então se você 

andasse no pátio da Prefeitura, um fio de chicote, bateria de caminhão, tudo é 

levado embora. Então, isso não é um déficit, uma dificuldade de um gestor 

público, isso é incompetência do gestor público. E quem está à frente, quem 

concorre a uma Prefeitura sabe dos problemas que vai administrar e é para isso 

que a população vota e acredita, para que a pessoa possa resolver os problemas 

da cidade. Acredito que um dos grandes problemas que o nosso município vem 

passando nesses esses últimos anos é a quantidade de cargos comissionados; 

se tivesse reduzido essa quantidade de cargo comissionado, talvez sobraria 

dinheiro para fazer diversas coisas e não ficaria nesse aperto tão grande com 

esse déficit financeiro. Agora aproveitar para fazer algumas considerações aqui 

também, tendo em vista, né, todo respeito, o vereador Robério no ano de 2016 

ter exercido a Secretaria, o vereador Leonardo ter exercido Secretaria no ano de 

2016, da mesmo maneira que a vereadora Zuleika ficou impedida de votar nas 

contas do seu irmão quando foi secretária, a gente também solicita que seja 

registrado em ata que os dois vereadores ficam impedidos de acordo com o 

Artigo 311, parágrafo 2º, Inciso I, que os vereadores também não possam votar  
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devido a ter exercido o cargo de Secretário no ano de 2016, até para ser justo, 

né, porque a vereadora Zuleika passou pelo mesmo procedimento, acho que a 

gente tem que ser pautado pelo que é justo, do mesmo jeito que as contas de 

2017 veio pra Casa e o nossos votos, pelo menos o meu, foi coerente sempre 

com os pareceres, eu quero que mantenha, eu estou falando isso para que os 

vereadores possam também avaliar e ver o seu voto, por quê? Amanhã acredito 

que muitos têm um sonho de ser retornar à Câmara e isso pode ser que pese 

muito numa volta de qualquer candidato.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva se manifesta: “Nesse momento, nobre Vereador, eu gostaria que 

o senhor respeitasse essa Presidência, tá? Porque o senhor não vai chegar aqui 

e dizer o que tenho ou não de fazer. Eu peço essa gentileza para o senhor, 

humildemente, eu peço essa gentileza para o senhor, porque o senhor veja bem, 

primeiro que eu não fui Secretário, fui Diretor de Esportes, tá? Passei um 

período, poucos dias, como Secretário de Esportes, porém, se um dia o senhor 

chegar à Presidência dessa Casa, o senhor vai montar a pauta como o senhor 

achar que tem que ser, tá? E é uma prerrogativa que o senhor vai ter. Então eu 

peço a gentileza que o senhor respeite não só essa Presidência, mas também 

bem aos Nobres Pares que aqui estão. Porque o senhor veja bem, o senhor não 

vai determinar aqui quem vai votar ou deixar de votar, tá bom?”. O vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Pela ordem, senhor presidente.”. 

O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Não, não, pela ordem, não. 

Fernando, por favor.”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “Respeito muito 

o senhor presidente, vou falar porque...”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Fernando, pode prosseguir, por favor.”. O vereador Reinaldo 

Pereira Júnior diz: “Pela ordem, presidente. A gente tem aqui o mesmo direito, 

né? E respeito Vossa Excelência. Eu só estou expondo o que eu acredito que...”. 

O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “O senhor está expondo 

uma coisa que não existe.”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “Pela 

ordem, senhor presidente? Deixa eu terminar meu raciocínio. Todos os 

vereadores aqui têm o direito de se expor, falar. O senhor presidente vai conduzir 

da melhor maneira que o senhor achar certo, eu só estou dando a minha 

opinião...”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Não é dizer que 

eu tenho que fazer ou não...”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “...e o 

senhor presidente tem que respeitar a opinião deste vereador, porque eu fui 

eleito igual o senhor. Então respeite a minha opinião. Não faça o que eu estou 

falando, mas respeite a minha opinião! Isso que você está fazendo é falta de 

respeito, como fez na Sabesp, como fez em outras...”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Eu acho que o senhor tem que respeitar é essa 

Casa!”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “...como fez em outras 

oportunidades, senhor presidente! O senhor tem que respeitar a democracia! Eu 

fui eleito pelo povo igual o senhor! Respeite a voz de um vereador, que até dia  
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31 de dezembro somos todos vereadores, somos todos iguais. Respeite. Eu não 

estou falando pra você exigindo nada...”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Até uma votação onde você vai votar ‘sim’ ou ‘não’. O senhor 

vai votar ‘sim’ ou ‘não’!”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Me desculpe, mas eu já havia solicitado a ordem; o vereador Reinaldo 

me interpelou, mas eu respeite, por favor, vereador Fábio, com todo respeito à 

Vossa Excelência. Eu, pra discussão, como muito bem colocou o vereador 

Sérgio o posicionamento dele, bem como o vereador Marcelo, o posicionamento 

dele, eu tenho bastante clareza e bastante tranquilidade para... Quando trata-se 

de Tribunal de Contas, tá certo? Eu acho que o Vereador Sérgio tem as suas 

convicções quanto à fidedignidade do apontamento do Tribunal, e isso é 

indiscutível, porque é um corpo técnico extremamente técnico. Da mesma forma, 

o vereador Marcelo também tem a sua coerência, e muito bem justificado, 

quando no nosso município não temos condições de atender todas as exigências 

do Tribunal de Contas. Eu duvido, eu duvido que qualquer município do porte de 

Biritiba Mirim consiga atender a todas as exigências do Tribunal de Contas do 

Estado. Se nem os municípios que têm, por exemplo, como Guarulhos, como 

São Paulo, os grandes municípios não consegue atender, que têm uma equipe 

técnica, uma equipe jurídica, que faça defesa, consegue se defender, quem dera 

Biritiba Mirim! Porque nós estamos falando aqui apenas da educação, que não 

foi, ou foi investido 25 por cento; estou dizendo nas duas prestações de contas, 

não só a do ex-Prefeito Carlos Alberto Taino Júnior e nem a do ex-Prefeito 

Jarbas - estou falando das duas. Nós não estamos falando somente em 

investimento de educação, nós estamos falando de investimento de saúde, 

RPS... só para dar um exemplo, senhor Presidente, Nobres Pares, se as grandes 

empresas devem para o regime da Previdência, quem dera uma Prefeitura do 

nosso porte! Se as grandes empresas... os maiores devedores da Previdência 

quem são? São as maiores empresas desse país. Mas o Tribunal de Contas não 

vai lá fiscalizar essa empresa, mas, na Prefeitura, ele vem. Eu respeito a decisão 

do Tribunal, eu respeito, mas isso não quer dizer que eu tenho que acatar a 

decisão do Tribunal. Porque é fácil você colocar uma pessoa dentro da sua casa, 

fiscalizar de ponta a ponta e achar o parafuso que está fora do lugar, que você 

às vezes se torna imperceptível, que você está tão habituado com aquele 

parafuso naquele lugar, e depois apontar que o seu parafuso está no lugar 

errado, ou sua geladeira está no lugar errado. Então é por essas e outras que 

eu, na votação anterior, como o Vereador Sérgio bem disse, alguns vereadores, 

a grande maioria, não foi a maioria, rejeitou as contas. Então vou dar os nomes, 

quem foi contra? Foi contra, não... o Parecer era favorável à decisão do Tribunal; 

Vereador Jorge foi contra a comissão e eu me abstive do voto e ainda justifiquei 

o meu voto, por quê? Porque eu não tinha lido o parecer do Tribunal de Contas. 

Agora, olhando os dois pareceres, tanto de um Prefeito quanto do outro, é uma  
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infinidade, é uma infinidade de apontamentos que o Tribunal coloca, vou dar um 

exemplo para a Vossa Excelência, no caso do ensino 24.81 e a referência é 25, 

no outro, 24.41, tá certo? Só para se ter um parâmetro. Aí o quê que acontece? 

Às vezes você gasta, eu falo isso porque eu trabalhei dentro do Executivo, às 

vezes você gosta 27 por cento do orçamento na educação, e aí o Tribunal chega 

lá e glosa um monte de coisa dizendo, ‘isso aqui...’ - só que ele glosa no outro 

ano, não glosa naquele ano, ele não fala para você naquele ano – ‘ó, esse copo 

de água aqui não pode ser educação’, ele vai o ano que vem, ‘esse copo de 

água não podia ser da educação’ e glosa, e como é que você vai recuperar o 

seu investimento? Então o Tribunal, ele tem esse grande defeito. Ele faz 

apontamentos, os alertas? Ele faz, realmente ele faz, mas quando ele vai, 

perdão, na apuração final, ele glosa um monte de coisa, e aí você fica fora do 

percentual da Constituição. Você pega, por exemplo, por quê que a saúde às 

vezes não dá apontamento no percentual? Porque a Lei Federal fala que você 

tem que investir 15 por cento na saúde, só que o município gasta 35, 37, 38, e 

aí vem o Tribunal, não consegue achar... não consegue... por mais que ele glose 

o que não seja da saúde, ele não vai conseguir abaixar os seus 15 por cento. 

Então, com todo respeito que eu tenho ao Tribunal de Contas, mas eu não 

concordo por quê? Porque aqui nessa Casa de Leis, Vereador Marcelo conduziu 

essa Casa que todos aqui, todos, fomos unânimes em dizer: ‘Olha, foi uma 

condução perfeita!’ - o Tribunal apontou; eu fiz essa condução, o Tribunal 

apontou; Vereador Lourival fez, Tribunal apontou; Vossa Excelência está 

fazendo e o Tribunal vai apontar do mesmo jeito. Por mais que sejamos, no fio 

da navalha, tentando ser o mais certo possível, e o Tribunal te aponta uma série 

de coisas. Só que ele vai apontar no próximo ano... ele não, ele não chega agora, 

‘Ô, senhor Presidente, o senhor está estourando a folha’, ele vai deixar você 

estourar, ele pode dar uma notificação, ele vai deixar você estourar e o ano que 

vem ele vai falar: ‘Você estourou’. Então, com todo respeito que eu tenho ao 

posicionamento do vereador Sérgio, ao posicionamento do vereador Marcelo, eu 

tenho a minha convicção própria quanto a isso, como nós estamos em 

discussão. E com todo respeito ao vereador Reinaldo quanto à votação do voto, 

da questão do voto, e aí não é o mérito da discussão, mas eu gostaria só apenas 

de fazer o meu posicionamento pessoal, tanto o vereador Robério, quanto o 

Vereador Leonardo, se foram Secretários na época, se foram Secretários, eles 

estão na gestão do mandato, do mandato. Nós estamos julgando não é a conta 

do vereador Robério, não é a conta do secretário na época, ou do secretário do 

Leonardo, ou do secretário Robério. Como a Vereadora Zuleika, a Vereadora 

Zuleika foi impedida de votar na sessão da qual entrou em votação o Parecer 

das contas anuais do Prefeito Jarbas, mas pelo fato de ser consanguínea, irmã, 

e não porque ela foi Secretária. Então que fique bastante claro, eu entendi e 

respeito o entendimento do vereador Reinaldo quanto à possibilidade de se  
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excluir da votação dois agentes públicos que estavam no mandato na época, 

mas não é o caso. A vereadora Zuleika, por exemplo, ela foi impedida de votar 

justamente por ser consanguínea, e não por ser Secretária e não por ser 

Secretária. Então eu não vejo, eu não entendo da forma que o vereador 

Reinaldo, com todo respeito à opinião dele, não vejo a impossibilidade de tanto 

o Vereador Leonardo, quanto o vereador Robério, que está na Presidência da 

Casa, até porque o Presidente vota por final, porque são dois terços, é maioria 

qualificada, vota no final. Então eu não vejo o impedimento de Vossas 

Excelências participarem do processo de votação dessas duas questões. Eu só 

tenho tido isso, senhor Presidente e Nobres Pares, eu tenho a minha convicção 

quanto à questão do Tribunal de Contas, e essa Casa de Leis, ela é soberana 

para tanto acatar o Parecer da Comissão, que rejeita o Parecer do Tribunal, 

como derrubar o Parecer da Comissão e que acataria o Parecer do Tribunal. 

Então eu tenho minha convicção, e, na hora do meu voto, eu serei bastante claro 

nisso. Muito obrigado.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela 

ordem: “Gostaria de deixar bem claro para o nobre vereador Reinaldo Pereira 

Júnior que eu também fui eleito e não sou irmão e nem parente do ex-Prefeito 

Inho. Então aqui, nessa Casa, o meu voto, ô, senhor vereador, não é você que 

vai impedir ou vai colocar goela abaixo para quem eu vou votar ou deixo de votar. 

Então cada um faz do seu voto... a sua consciência é sua, o seu voto é você que 

decide para quem você vai votar ou não vai, isso é um problema meu, senhor 

vereador, beleza?”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também 

não poderia me furtar para discutir este assunto. Eu, como a Vossa Excelência, 

Lourival, vereador Lourival, Marcelo, Fernando, eu também fui Presidente desta 

Casa, por sinal, por cinco anos. E na minha última gestão, eu cortei gastos 

enormes, telefone, gasolina... pois apontaram irregularidade também. Então nós 

não estamos imunes a isso aí, todo mundo está sujeito que ocorra isso. Grandes 

juristas têm manifestado dizendo que é politicamente; isso não é corpo técnico, 

quem sou eu para ficar discutindo isso? Se assim fosse, não viria para essa 

Casa, o Ministério Público tomava suas decisões! Então eu não vejo o porquê, 

tá certo? Eu concordo, o Relator foi muito brilhante, Marcelo, Parabéns! Muito 

bem! Mas os questionamentos do vereador professor Sérgio, inteligentíssimo 

também; o nosso vereador Reinaldo, pontual! Falhou no que tange a tirar Vossa 

Excelência e o Vereador Leonardo dessa votação, não tem sentido! Não tem 

sentido! Como disse o Vereador Fernando, sabiamente, não tem 

consanguinidade, que é o caso que foi da Nobre Vereadora Zuleika. E para 

provar tudo isso, como o Nobre Vereador Fernando disse, eu votei contra os 

Pareceres do Tribunal do Jarbas, porque eu acho e sinto que é meramente 

político, senão não haveria necessidade de vir nessa Casa. O Plenário é 

soberano, todo mundo sabe, senão, não viria para essa Casa, o Ministério 

Público tomaria suas devidas providências. Portanto, parabéns, Marcelo, como  
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Relator! Parabéns! Foi um dos relatos mais inteligentes, isso partiu de Vossa 

Excelência, não é novidade pra mim, muito obrigado, senhor Presidente.”. Em 

única votação o Parecer da Comissão Permanente de Tributação, Finanças 

e Orçamento: 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], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Não], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida 

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Abstém-se]. APROVADO o parecer 

por 10 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. A vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos justifica seu voto: “O Tribunal de Contas, ele é um 

órgão que auxilia essa Casa na hora da análise da prestação de contas. Ele faz 

um parecer consultivo, para que a gente possa levantar as nossas análises. Visto 

que o tempo não foi hábil para eu poder fazer essa consulta mais detalhada, e 

também levando em conta que os apontamentos do Tribunal de Contas, muitos 

são sanáveis, que não causam prejuízo ao município. Então eu vou abster meu 

voto nesse momento por falta de tempo para analisar o parecer corretamente. 

Muito obrigada.”. Em única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2020: Fábio Rogério Barbosa [Não]... O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo interrompe a votação e diz: “Por gentileza, eu gostaria 

de saber só do que trata esse projeto?”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva informa: “Esse Projeto Legislativo nº 2, que delibera sobre o 

Parecer do Tribunal de Contas.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Eu requeiro a leitura do projeto... o Projeto está vinculado ao 

Parecer do Tribunal... o parecer da qual Vossa Excelência é presidente... o 

Projeto de decreto legislativo está ratificando o que a Comissão colocou.”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Apenas pra tirar a dúvida do 

Nobre Vereador, eu vou pedir para que o Vice-Presidente da Casa faça 

novamente a leitura.”. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Já foi lido, já foi lido.”. O vereador Jorge Mishima diz: “O Projeto, senhor 

Presidente, já foi lido, e os pareceres também já foi lido. Por causa disso, eu 

posso até orientar, se for possível, que quando fosse lido os pareceres, que fosse 

colocado em votação os pareceres na hora. Pra não ficar essa situação que vai 

complicar...”. O vereador Fernando José Gonçalves diz: “O Decreto Legislativo, 

o Projeto de Decreto Legislativo referenda o Parecer da Comissão, é isso? 

Então, o quê que diz o Artigo 1º do Decreto Legislativo, por gentileza? O Artigo 

1º do decreto. ((Leitura do Artigo 1º do Decreto Legislativo nº 002/2020)). O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Perfeito, só para saber o que 

a gente está votando.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não sei 

se consta isso, se é antirregimental, não duvidando do voto do vereador Fábio, 

eu gostaria que fosse, se for possível, consultar a ele qual é realmente a votação  
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dele, mesmo porque como houve não essa leitura duas, então ficou realmente 

embaralhada. Então por causa disso tem que se votar parte a parte, não fazer 

um bolo direto pra... sem votar”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Bom, só então eu percebi realmente que não ficou claro, mas agora ficou 

claro.”. Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020: 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], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Não], Valter 

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

de Aguiar Passos [Abstém-se]. APROVADO o parecer por 10 votos favoráveis, 

dois contrários e uma abstenção. O vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Apenas para que não haja esse tipo de situação como houve agora, 

eu requeiro à Vossa Excelência a gente ler o Parecer do próximo Projeto... do 

projeto, não, do próximo Parecer; ler o parecer, a gente coloca a votação do 

parecer, depois a gente coloca a votação do Projeto, para não emendar uma 

coisa na outra, para não acontecer esse lapso administrativo que ocorreu nessa 

fase.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, tendo em vista a longa duração, será que Vossa Excelência não 

poderia fazer uma pausa de cinco minutos pra um café ou o pessoal que quer ir 

no banheiro também? Acho que seria salutar... cinco minutos.”. Atendendo ao 

pedido do vereador, 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. A seguir, o senhor Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Tributação, Finanças 

e Orçamento ao Processo TC nº 4063 989.18-0. AUTORIA DA COMISSÃO DE 

TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. 3. Parecer da Comissão 

Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento referente ao Parecer do 

Tribunal de Contas TC 4063 989.18-0, que deu o mesmo por REJEITADO. Em 

única discussão e votação o Parecer da Comissão Permanente de Tributação 

Finanças e Orçamento: 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 [Ausente], Robério de Almeida Silva 

[Sim], Sergio de Paula Franco [Não], Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter 

Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Abstém-se]. 

APROVADO o parecer por 10 votos favoráveis, um contrário, uma abstenção e 

uma ausência. O vereador Fernando José Gonçalves justifica seu voto: 

“Mantendo a mesma coerência da votação anterior, e independente de prefeito, 

o meu posicionamento e a tese sobre a questão do Tribunal de Contas é... eu 

voto favorável ao parecer das comissões.”. O vereador Marcelo Batista de  
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Miranda Melo justifica seu voto: “Usando, fazendo minhas palavras que o 

Fernando falou, que é o critério que eu tenho sobre o Tribunal de Contas e sobre 

a impossibilidade de uma gestão não ter apontamentos, não ter... ser 

praticamente impossível cumprir o que pede, e a soberania do Plenário aqui, 

voto favorável com meu relatório.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos justifica seu voto: “Novamente, para não ser injusta, por não ter tido 

tempo hábil para analisar a prestação de contas, e também por ter parentesco 

com um dos prestadores de conta, eu abstenho meu voto.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020. 4. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020 - Delibera sobre o Parecer do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 4063 989.18-0, prestação de 

contas da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim referente ao exercício de 2018. 

Em única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020: 

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 [Ausente], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Não], 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Abstém-se]. APROVADO o Projeto por 10 votos 

favoráveis, um contrário, uma abstenção e uma ausência. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer das Comissões Permanentes ao Veto 

Total ao Autógrafo nº 020/2020. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 5. Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes ao Veto Total ao Autógrafo n° 

020/2020 – Projeto de Lei n° 039/2020, que deram o Veto por REJEITADO. O 

Senhor Presidente informa que, se todos estiverem de acordo, a votação será 

por aclamação. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Apenas para agradecer, apesar do Projeto ser da Vereadora Zuleika, mas 

agradecer aos colegas que colocaram na Ordem do Dia este Projeto de extrema 

importância, e parabenizar às Comissões por entender também de que devemos 

derrubar esse veto. Então, pela aprovação do Parecer das Comissões.”. Em 

única discussão e votação o Parecer das Comissões: APROVADO. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só gostaria de 

parabenizar a vereadora Zuleika pelo projeto de muita valia para nossa cidade.”. 

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

agradeço aos Nobres Pares pelo apoio, e muito obrigado também ao senhor.”. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Resolução nº 004/2020. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 6. Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Resolução n° 

004/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação 

o Parecer das Comissões: APROVADO. Em única discussão e votação o  
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Projeto de Resolução nº 004/2020: APROVADO. O vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só para justificar apenas e tão somente. 

Caetano, tive o prazer de ser amigo pessoal dele durante a vida dele, um cara 

que marcou época e... um cara de um coração enorme; infelizmente tendo vindo 

até a falecer de tão grande que era o coração, de problema de coração. Mas eu 

já vi cenas do Caetano, dele tirar às vezes da casa dele, para dar para outras 

pessoas na política. Sempre se preocupou com o próximo, fez um trabalho 

também social muito grande, e tem a esposa dele, que é a Érica, que todo mundo 

conhece, uma guerreira também aqui, a família dele. Então queria fazer essa 

homenagem para ele, porque eu já vi às vezes uma pessoa precisar de um 

alimento, ele deixar de pagar uma conta de luz dele, para acabar servindo essa 

pessoa. Então essa sensibilidade humana do Caetano, e de eu ter tido esse 

prazer, não poderia deixar de homenagear e principalmente agradecer a todos 

vocês que o conheceram e que entenderam também essa homenagem a essa 

sala de reuniões, que é tratada com tanto carinho, tantos projetos aí. Gostaria 

imensamente, em nome da esposa, da Érica, da Jaque, da filha, da outra filha e 

de todos os amigos, compadres, Pagano, a turma que tanto curtiu e conviveu 

com a gente, em homenagem à memória do Caetano, homenageiar ele com o 

nome dessa sala. Agradeço a todos pelo apoio, pelo carinho. Um abraço.”. O 

vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar 

o vereador Marcelo pela justa homenagem ao nosso amigo Caetano, o qual 

tenho ainda um grande apreço a ele e à família, um grande companheiro da 

gente na labuta da polícia também aí, um grande servidor que eu tive o prazer 

de acompanhar a sua carreira política, bem como a social dele também. E é uma 

justa homenagem aí e gostaria que se estendesse a sua família do mesmo 

também. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

Solicito à Diretora dessa Casa que, após feito o trâmite, que encaminhe uma 

cópia desse Projeto de Resolução pra Érica Caetano e os familiares.”. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só mais uma 

coisa, todos aqueles que se sintam à vontade em assinar, ia ser uma 

homenagem maior ainda, tá? Esse não é um Projeto meu, eu acredito que é de 

todos; aqueles que se sentirem à vontade, vai ser uma honra muito grande, até 

pra Érica, que também já foi uma vereadora também aqui bastante combativa, 

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

“Gostaria, sim, já que o senhor deu oportunidade, Nobre Vereador, de estar 

assinando junto com a Vossa Excelência.”. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Não gostaria de deixar de passar aqui, de registrar, fazer 

uso das palavras aqui do Marcelo, o qual eu conheci o vereador, o qual sempre 

frequentou a minha casa também, o qual tenho um grande carinho pela esposa 

dele, e... maravilhosa homenagem e gostaria de assinar junto também. Que 

Deus abençoe a todos!”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do  
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Requerimento nº 189/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

189/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Responsável, para que realize o serviço de 

roçada em toda a extensão da Rua João José Guimarães (calçada, ambos os 

lados). APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 019.  AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 8. Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 019/2020, 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 [Sim], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista 

de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Sergio de Paula 

Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Abstém-se] e Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o 

parecer por nove votos favoráveis, duas ausências e uma abstenção. O 

Vereador Fernando José Gonçalves justifica seu voto: “Em que pese o prazo 

para esse Projeto entrar no mérito da votação do Plenário, eu voto favorável, 

mas é um Projeto que causou bastante polêmica, ainda continua causando, que 

é a sobre a revogação do artigo 4º daquela questão da Sabesp. Então eu voto 

favorável ao Parecer.”. Vereador Valter Antônio de Miranda: “Me abstenho do 

meu voto, porque eu faço parte da empresa.”. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 019/2020: 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 [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Sergio de Paula 

Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Abstém-se] e Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o Projeto 

por nove votos favoráveis, duas ausências e uma abstenção. O vereador Sérgio 

de Paula Franco solicita pela ordem: “Senhor Presidente, os próximos Projetos 

que estão na Ordem do Dia, o Projeto de nº 32/2020, 33/2020, 36/2020 são de 

minha autoria. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta e a inclusão na pauta da 

semana que vem, por gentileza, que eu estou também neste momento pedindo 

autorização para minha retirada do Plenário, que, dentro de instantes, eu inicio 

uma reunião remota às 19h30, e como essa reunião já estava marcada há mais 

de uma semana, e a sessão foi alterada de ontem para hoje, não houve tempo 

de desmarcar esse compromisso. E a nossa sessão já é atípica, já se vão há 

quatro horas e meia de duração, então eu peço a retirada de pauta dos três 

projetos, e peço a dispensa a partir desse momento, que, dentro de instantes, 

eu entro numa reunião remota, por gentileza.”. O Sr. Presidente retira, então, os 

referidos projetos da pauta e autoriza a retirada do Vereador do Plenário. Em  
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seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 045/2020. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 9. Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 045/2020, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL. O senhor Presidente informa que a votação 

será por aclamação. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 045/2020: 

APROVADO. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Em nome de todos os doadores e receptores de sangue, eu agradeço 

aos Nobres Pares pela aprovação do projeto. Muito obrigada.”.  Em seguida, o 

Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer das Comissões Permanentes ao 

Veto Parcial do Autógrafo nº 017/2020. 10. Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Veto Parcial ao Autógrafo n° 017/2020 – Projeto de Lei n° 

034/2020, que deram o Veto por REJEITADO. Em única discussão e votação o 

Parecer das Comissões: APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 034/2020: APROVADO. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Novamente agradeço aos Nobres Pares pela 

aprovação. A seguir, o senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico 

ao Processo nº 332/2020. 11. Parecer Jurídico ao Processo nº 332/2020 – 

Assunto: Denúncia com pedido de abertura de comissão processante e 

afastamento dos cargos. Em face do Vereador Fernando José Goncalves e 

Prefeito Walter Hideki Tajiri. Em única discussão e votação o Processo 

332/2020: O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Primeiro 

requeiro à Vossa Excelência a prorrogação da sessão por mais uma hora e meia, 

duas horas, tendo em vista termos mais Projetos a ser discutidos. Segundo, 

como disse o Parecer Jurídico, o posicionamento do Parecer é para que eu não 

participe da votação, não vote; eu vou fazer mais além, além de eu não votar, eu 

requeiro à Vossa Excelência a minha ausência no Plenário durante a votação 

para que os Nobres Pares fiquem à vontade para a sua decisão. Então solicito a 

minha retirada do Plenário, e, no retorno, aí sim, por uma questão de ordem, eu 

me manifesto. O senhor Presidente autoriza a retirado do Nobre Vereador do 

Plenário. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Bom, 

conforme o Parecer Jurídico, o Plenário vai tomar essa decisão. Então eu vou 

colocar em votação nominal, aqueles que forem a favor para prosseguir, votem 

‘sim’, e aqueles que não for a favor, votem ‘não’. O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria que Vossa Excelência, porque o 

Parecer Jurídico, ele é contrário ao prosseguimento da... então votando ‘não’, 

estamos arquivando... a maioria... votando a maioria... ‘Não’ pelo Parecer 

Jurídico ou aprovando o Parecer Jurídico? Isso que eu quero saber.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “É ‘sim’ pelo parecer jurídico, aí não 

vai estar sendo a favor do prosseguimento.”. O vereador Marcelo Batista de  
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Miranda Melo, pergunta: Então votando ‘sim’ pelo parecer jurídico, eu estou 

negando a continuidade da CEI?”. O senhor Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “É, você está negando a continuidade da CEI.”. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, pergunta: “Perfeito, só pra esclarecer, pra não ficar a 

dúvida.”. O Sr. Presidente prorroga a Sessão por mais duas horas. Em única 

votação o Processo nº 332/2020. Fábio Rogério Barbosa [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 [Ausente], Sergio de Paula Franco [Ausente], Valter Antônio de Miranda 

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

[Sim]. APROVADO o parecer, ficando rejeitado o prosseguimento da denúncia. 

O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Embora já tenha sido votado, 

eu quero parabenizar o corpo jurídico por essa explanação muito sábia. 

Parabéns ao corpo jurídico dessa Casa! Muito obrigado.”. O vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “De antemão, gostaria de agradecer a 

todos Nobres Pares pelo não acatamento da denúncia, pelo acatamento do 

Parecer Jurídico contrário ao prosseguimento da denúncia. Essa denúncia é 

uma denúncia de um proveito político, de um oportunista que sequer reside na 

cidade, ele tem domicílio eleitoral na cidade, mas não reside na cidade, tá certo? 

Um oportunista que apareceu na cidade, trabalhou inclusive nessa Casa e todos 

nós sabemos quem é, mas eu não vou dar crédito nem de citar o nome do 

cidadão, porque não adianta, não vale a pena. Esse processo, da qual ele 

apresenta denúncia, ele apenas copiou a denúncia que foi apresentada no 

Ministério Público e apresentou nessa Casa, por puro oportunismo político no 

período eleitoral. Mas a competência dele é tanta, que as urnas comprovaram 

isso, então aí não preciso dizer mais nada, muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico ao Processo nº 760/220. 12. Parecer 

Jurídico ao Processo nº 760/200 – Assunto: Denúncia com pedido de abertura 

de comissão processante, face ao vereador Juniel da Costa Camilo. Em única 

discussão e votação o Processo 760/2020. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva informa: “Bom, o Parecer Jurídico, conforme todos puderam 

acompanhar, acabou sendo para o Plenário ter uma decisão se vai prosseguir 

ou se não vai prosseguir.”. Em única discussão e votação o Processo nº 

760/200: Fábio Rogério Barbosa [Rejeição], Fernando José Gonçalves 

[Rejeição]: Jorge Mishima [Rejeição], Juniel da Costa Camilo [Abstém-se], 

Leonardo Venâncio Molina [Rejeição], Lourival Bispo de Matos [Rejeição], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Rejeição], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Sergio de Paula Franco [Ausente], Valter Antônio de Miranda [Rejeição] e Walter 

Machado de Almeida [Rejeição], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Rejeição]. 

REJEITADO o prosseguimento do processo. O vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Plenário dessa Casa,  
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todos os Nobres Vereadores, todos os Pares aqui, que essa denúncia não passa 

de cunho político. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe!”. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico ao Processo nº 773/220. 13. Parecer 

Jurídico ao Processo nº 773/200 – Assunto: Criação de Comissão Especial de 

Inquérito – CEI.  Em face do Vereador Robério de Almeida Silva. O senhor 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente que assumisse a Presidência durante a 

votação. Em única discussão e votação o Processo nº 773/2020: Fábio Rogério 

Barbosa [Rejeição], Fernando José Gonçalves [Rejeição]: Jorge Mishima 

[Rejeição], Juniel da Costa Camilo [Ausente], Lourival Bispo de Matos [Rejeição], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Rejeição], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Sergio de Paula Franco [Ausente], Valter Antônio de Miranda [Rejeição] e Walter 

Machado de Almeida [Rejeição], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Rejeição]. 

REJEITADO o prosseguimento do processo por oito votos contrários. 

Retornando à Presidência, o Sr. Presidente solicita a leitura do Projeto de 

Resolução nº 005/2020. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 14. Projeto de 

Resolução nº 005/2020 - Dispõe sobre a alteração do Artigo 34 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e da outras disposições. Em única 

discussão e votação o Projeto de Resolução nº 005/2020: 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 [Ausente], 

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

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

APROVADO o Projeto por unanimidade. O Vereador Fernando José 

Gonçalves justifica seu voto: “Senhor Presidente, em que pese ser um Projeto 

de Resolução da Mesa Diretiva, não houve qualquer tipo de sequer comentário 

com esse vereador referente a esse Projeto. Eu fiquei sabendo desse Projeto 

agora que eu peguei a pauta e... Mas, assim, eu não estarei aqui esse ano, o 

próximo Presidente que assumir essa Casa, eu acho que um ano tem... é um 

prazo razoável, mas tem muita coisa ainda para ser feita, e muitas coisas dentro 

dessa Casa, eu vou dar um exemplo, apenas para meu voto, eu vou dar um 

exemplo quando era Presidente dessa Casa no período de um ano e um dos 

trabalhos que a gente queria fazer era reavaliar toda a Lei Orgânica e todo o 

Regimento Interno dessa Casa. E, em um ano, você fica muito limitado, você 

não consegue tempo hábil para executar um tipo de Projeto como esse. Então 

apenas por isso, eu vou votar a favor do Projeto para que o próximo Presidente, 

que é uma das demandas dessa Casa, possa com tranquilidade iniciar, porque 

não é coisa de um mês, dois meses, três meses, é coisa que demora seis, oito, 

chega a um ano uma revisão geral da Lei Orgânica do Município e do Regimento 

Interno dessa Casa. Então, por isso, eu sou favorável ao Projeto, apenas por 

isso, obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima justifica seu voto: “Eu concordo em  
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parte, é que eu fui Presidente quando era dois anos, por duas vezes dois anos, 

então fiz quatro anos, e o Presidente por uma vez. Na atual conjuntura, aquele 

que assumir a Presidência por dois anos vai ter sérios problemas com o Tribunal 

de Contas; nós sabemos que um ano já não é fácil, com dois anos é muito difícil, 

é muito difícil. Mas, mas, eu voto a favor do Projeto, Presidente.”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos justifica seu voto: “Senhor Presidente, eu voto 

favorável, porque um ano também é, que nem o vereador Fernando falou, é 

muito curto pra gente tomar uma determinação pra gente fazer qualquer 

benefício aqui na Câmara Municipal. No meu mandato eu tinha muito, como se 

diz, gostaria muito da gente ter feito uma obra, que realmente o tempo se 

acabou. Hoje até o projeto, aí terminamos não fazendo porque rapidamente os 

dias vão embora. Então, é muito curto para o Presidente realmente fazer alguma 

coisa de mais benefício a essa Casa. Então sou favorável ao Projeto. Muito 

obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo justifica seu voto: “Eu 

vou votar favorável por duas questões: primeiro, porque é difícil achar um grupo 

de político tão coeso como foi aquele que pertenceu a nós aqui, e, durante os 

quatro anos, a gente já tinha dado a palavra, e todos foram homens e cumpriram 

com aquilo que foi combinado aqui, e que eu quero aqui desejar de parabéns, 

que eu lidei com homens aqui, e porém, caso não haja uma postura de homens 

como aquela que houve aqui nesse mandato, eu gostaria de falar que é ruim 

para o Presidente ter mandato unânime por questões de barganha, por questão 

dele tem que estar pilotando ou se envolver até em interferência em Processo 

Legislativo. Uma garantia de dois anos do mandato dá uma tranquilidade para 

quem quer que seja Perfeito, e digo mais, isso aí deveria ser clausula pétrea, 

não ficar mais a próxima legislatura mudar, voltando para um ano, deveria ser 

dois anos para sempre, uma cláusula pétrea, como é a Constituição, de não 

poder alterar isso daí. Numa futura reforma da Lei Orgânica, deveria colocar que 

ficaria irrevogável essa mudança, que dois anos é o prazo que a pessoa tem 

para entender o jogo político, processo político, desenvolver o trabalho e não 

haver a necessidade de ter que ficar, chegar faltando alguns meses, barganha, 

Prefeito ter que se envolver numa postura. Então sou favorável à aprovação do 

Projeto.”. E não havendo vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva faz suas considerações finais: 

“Gostaria de cumprimentar os Nobres Pares, a Mesa Diretiva aqui, gostaria de 

agradecer os funcionários desta Casa, que ficou até essa hora para nos auxiliar, 

tá? A Vandeli, a Dra. Marina, o Dr. Marcos, o Henrique... eu acredito que eu não 

devo ter esquecido de ninguém. E deixar claro aqui, registrado que o Portal da 

Transparência dessa Casa está atualizado, não só o Portal da Transparência, 

como também o site oficial, deixar que para aqueles que está nos 

acompanhando, se tiver qualquer dúvida em relação aos nossos trabalhos, que 

pode solicitar ou requerer cópia, requerer ata, para que não fique nenhuma  
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dúvida. A gente tem que trabalhar com transparência, como nós estamos 

fazendo nesta casa. Eu gostaria também de agradecer as várias mensagens que 

eu recebi pelo falecimento do meu irmão na tarde de domingo, eu sei que não é 

fácil, eu quero aproveitar e pedir para as pessoas, se puder ficar em casa, fique 

em casa! Gostaria de pedir para todos que se cuidem, porque a pandemia, ela 

está aí. Então a gente cuidando da gente mesmo, nós estamos cuidando do 

próximo. Não é fácil perder alguém da família, o Marcelo, o Vereador Marcelo 

aqui sabe muito bem disso também, e eu não desejo isso para ninguém, nunca 

desejei. Então eu peço que se cuidem. Reunião das Comissões é quinta-feira, 

às 14h30. 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, 01 de 

dezembro de 2020. 
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