
 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos nove dias do mês de dezembro de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador  João  Suharo  Makiyama” sob a Presidência do Vereador FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES 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, Leonardo Venâncio 

Molina, que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 033 

do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 

da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de 

dezembro de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a 

dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal 

do Nobre Vereador, coloca-o em votação.  APROVADO. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Ofícios   nºs   157, 160 e 110/2019 e dos Ofícios Especiais. 

2. Ofício n.º 161/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha 

os Atos Administrativos: *Decreto n° 3.423/2019 *Lei n° 1.875/2019. 3. Oficio n° 

166/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 389 e 390/2019 *Contratos n° 058, 059/2019 

*Termo Aditivo n° 04 a Contrato n° 017/2017 *Termo Aditivo n° 01 a Contrato n° 

042/2019 *Contrato n° 03/2019 – Termo Contratual que celebram o Município de 

Biritiba Mirim e o Recanto dos Idosos Luz Divina. 4. Oficio Especial - Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – Solicita a retirada do Projeto de Lei que acompanha 

a Mensagem n° 027, de 25 de novembro de 2019. 5. Ofício Especial – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – Solicitar a retirada do Projeto de Lei que acompanha 

a Mensagem n° 029, de 04 de dezembro de 2019. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicita a leitura das Indicações nº 326 

a 333/2019 1. Indicação nº 326/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

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

providências para que seja feito reparos na iluminação pública na Estrada do 

Sogo. 2. Indicação nº 327/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika  

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

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feita uma 



 
 

construção de cobertura no ponto de ônibus, na altura do Km 74 – SUL, na 

Rodovia Alfredo Rolim Moura , próximo a saída da Rua Venceslau Brás, Jardim 

Vista Alegre. 3. Indicação nº 328/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Santa Catarina no trecho que equivale 

aproximadamente 2 km, desde o término do asfalto até o ponto final próximo ao 

Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração 

da indicação n° 163 e 210/2019. Esta é uma reiteração das indicações n° 163, 

210, 249 e 284/2019. 4. Indicação nº 329/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

mesmo interceda junto a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 05 e 06, Bairro Casqueiro, nesta 

cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 209/2019. 

Esta e uma reiteração das indicações n° 209, 250 e 285/2019. 5. Indicação nº 

330/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Bélgica, 

Portugal e França, ambas no Bairro Jardim Real, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 092, 150, 185, 197, 251 e 

286/2019. 6. Indicação nº 331/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

Costa Camilo: solicita ao Senhor  Prefeito  Walter  Hideki  Tajiri, que interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja colocada uma lombada na 

Estrada Nossa Senhora Aparecida com a travessa da Rua Otaviano da Silva. 7. 

Indicação nº 332/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar operação 

tapa buracos na Avenida Nove de Julho, localizada no Jardim Yoneda. 8. 

Indicação nº 333/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar operação 

tapa buracos nas Ruas Nilo Peçanha e Juscelino Kubitscheck no Bairro Jardim 

Vista Alegre. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. 

O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 076 e 077/2019 e o 

Projeto de Resolução nº 005/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Projeto de Lei n° 076/2019: Dispõe sobre a 

denominação de Via Pública no Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor 

Presidente, solicito que inclua na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 76/2019, 



 
 

tendo em vista que hoje é a última sessão ordinária”. Acatando o Requerimento   

do vereador, o Sr. Presidente o coloca em votação. APROVADO. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 2. Projeto de Lei n° 077/2019: Dispõe sobre a alteração do 

Art. 1° e acrescenta o Parágrafo Único, na Lei n° 1.280, de 14 de julho de 2005 e 

revoga a Lei n° 1.724, de 1° Abril de 2015, e dá outras providências. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria que fosse incluso na 

Ordem do Dia o Projeto de Lei 077/2019, por se a última sessão”. Acatando o   

Requerimento do vereador, o Sr. Presidente o coloca em votação. APROVADO. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA 3. Projeto de Resolução n° 005/2019: Dispõe 

sobre a implantação de placas solares, na Câmara Municipal de Biritiba com 

âmbito de trazer 60% a 90% de economia em suas contas energéticas e dá 

outras providências. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Lembrando que esse Projeto de Resolução foi objeto de Projeto de Lei de 

autoria do nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, e, por se tratar de trabalho da 

própria câmara municipal, entrou-se como Projeto Resolução da mesa diretiva, 

mas reconhecido o mérito da apresentação do projeto do vereador Lourival Bispo 

de Matos, a qual será incluso na Ordem do Dia da presente sessão.”. O vereador 

Lourival Bispo de Matos se manifesta: “Muito obrigado, senhor Presidente, 

realmente era isso que eu ia solicitar, que esse projeto de resolução 005 

realmente fosse colocado na Ordem do Dia, até porque nós estamos na última 

sessão do ano... então a vossa excelência já dispôs a ser colocado na Ordem do 

Dia, eu fico muito agradecido, Sr. presidente. Muito obrigado!”. Terminados os 

Projetos em Deliberação, o Sr. Presidente suspende a Sessão para elaboração 

dos pareceres aos projetos. ORDEM DO DIA. Retornando, o Sr. Presidente 

solicita que se faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 077/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

077/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação 

o Parecer das Comissões: 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 

[Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 077/2019: 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de 

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

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

por 12 votos favoráveis. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e 

do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 076/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

nº 076/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 076/2019: 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de 

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

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

por 12 votos favoráveis. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 3. Em única discussão 

e votação o Projeto de Resolução nº 005/2019: 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

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

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por 12 

votos favoráveis. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou 

a leitura dos Requerimentos nº 363 a 371/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 363/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas 

as devidas providencias de manutenção na Rua Manoel da Nobrega – Parque 

Marciano (próximo a loja Multipreços). Este requerimento reitera o requerimento 

de n° 219/2018. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 364/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja revitalizado o Parque 

Nirvana. Este requerimento reitera os de n° 016/2017, n° 165/2017, n° 006/2018, 

n° 262/2018 e n° 149/2019 e n° 268/2019. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 



 
 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 365/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que interceda junto a Secretaria Competente solicitando a doação de 2.500 (dois 

mil e quinhentos) metros de terreno ao lado da Creche Municipal Ótavio Garcia 

Fernandes para a APAE de Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 366/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto a Secretaria de Agricultura a possibilidade de transferir a feira 

noturna realizada na praça municipal, para outro local.  APROVADO. 8. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 367/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que providencie junto ao Setor de Obras do Município, 

passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada da Antiga Granja Itapeti, 

com início na bifurcação da Estrada do Sertãozinho até o aterro próximo a 

propriedade do Nohiro Yamada. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 9. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 368/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que providencie junto ao Setor de Obras do Município, passar a 

máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada da Antiga Granja Itapeti, com 

início na bifurcação da Estrada do Sertãozinho até o aterro próximo a propriedade 

do Nohiro Yamada. APROVADO. 10. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 369/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja colocado um redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua Vânia Stefan dos Santos, n° 281 – Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 370/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que 

o mesmo junto ao Departamento Responsável, encaminhe a esta vereadora 

membro da Comissão de Ordem Social e Saúde, as seguintes cópias abaixo 

relacionadas: Copias das Atas das Resoluções, dos Chamamentos e 

Deliberações dos seguintes Conselhos do Município dos anos de 2017, 2018 e 

2019; Conselho Municipal de Saúde; Conselho Municipal de Assistência Social; 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho 

Municipal de Direito do Idoso. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 12. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 371/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

junto ao Departamento de Obras que seja feita a complementação da 

pavimentação do tipo paralelepípedos das ruas, Rua das Margaridas e a Rua das 

Orquídeas. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 256/2018 e o 

requerimento de n° 006/2019 e a indicação de n° 124/2019. O vereador Fábio 



 
 

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

Lourival pelo requerimento, tendo em vista que temos um montante lá de 

paralelepípedo lá que está pelo Pátio lá, e como hoje a gente tem que aproveitar 

os meios que temos aí, a reciclar, né, já que nós temos o material, vai ser de bom 

uso lá, que use aquele material e que seja feita essa pavimentação onde que é 

necessária; e gostaria de fazer parte desse requerimento!”. O vereador Lourival 

Bispo de Matos agradece: “Obrigado vereador, e também na quadra coberta 

também, ainda tem debaixo daquelas terras, ainda tem bastante paralelepípedo 

lá também jogado, que pode ser aproveitado também.”. APROVADO. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de Aplausos nº 030/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 13.  Em única 

discussão e votação a Moção de Aplausos n° 030/2019 – Ao Padre Sidnei 

Barbosa de Amorim. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o vereador Juniel pela Moção de Aplausos e gostaria 

de, se ele me permitir, assinar junto com ele a Moção. Obrigado, senhor 

presidente!”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem. “Gostaria 

de agradecer o vereador Reinaldo, e está aberto a todos os vereadores também 

que quiserem assinar junto. Muito obrigado!”. APROVADA. Terminados os 

trabalhos a serem deliberados, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário 

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

Tribuna. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Antes de vossa 

excelência convocar os vereadores inscritos, eu gostaria.... eu também assinei 

para usar a Tribuna, cedo o meu tempo, se o nobre vereador Marcelo quiser, que 

seja computado o meu tempo ao vereador Marcelo. Solicito ainda, senhor 

Presidente, que eu tenho um assunto a ser tratado no meu gabinete, de suma 

importância, gostaria de solicitar à vossa excelência minha retirada.”. O Sr. 

Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. O primeiro Vereador 

inscrito é o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, com a palavra, diz: 

“Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, assessores aqui 

presentes e também aqueles que estão nos vendo aí pela TV câmara no 

YouTube. Gostaria de, em primeiro lugar, fazer um comentário aqui em relação 

ao Projeto 59/2019, do Barracão Cultural. Quero deixar bem claro, nítido e 

transparente que em nenhum momento aqui foi perguntado a este Vereador ou a 

outros aqui se eram favoráveis ou não à manutenção do espaço cultural lá pela 

secretaria; quero deixar bem claro, salientar também, como presidente de uma 

das comissões que teve o parecer, que esse Vereador, além de não ser 

perguntado se era a favor ou não da manutenção do espaço cultural no prédio da 

antiga rodoviária, para dizer que colocaram na rede social como se o projeto que 

foi colocado na Ordem do Dia aqui na sessão passada, foi para a gente rejeitado 



 
 

sem nem mesmo se preocuparem com o teor do projeto e o quê que foi rejeitado 

e por que foi rejeitado. Quero deixar bem claro aqui que houve uma reunião 

anterior, onde nos reunimos, e foi apontado alguns apontamentos que faltaram 

ainda, a necessidade de uma documentação, qual foi apontada para vossa 

presidência uma reunião na sala de reuniões, e até eu mesmo já falei,  tinha dado 

minha palavra para o secretário de cultura, que o projeto, estando de maneira 

legal e formal, não haveria problema como os outros vereadores daqui apoiarem. 

Agora, não quero aqui ser tachado de ser contra, apesar de ter minha maturidade 

para votar ou não quanto ao objeto de matéria; agora o que não dá é para a 

gente pedir para corrigir um projeto. E quando ele voltar, ele voltar pior do que 

saiu da casa, que tinha poucos problemas, então nós aqui elencamos nas 

comissões, colocamos, fizemos o parecer do jeito que estava o projeto, que nós 

rejeitamos foi o projeto, porque ele continha erros insanáveis na parte formal e na 

parte de matéria. Então quero deixar aqui a minha indignação de tentar jogar para 

a rede social, mas até porque eu não estou preocupado, porque eu tenho minha 

postura, minha conduta, trabalho de cabeça erguida ali, né? Em que a gente 

votou contra o projeto; eu já tinha falado que se fosse o caso do projeto ser legal, 

mas não, trouxeram alguns vícios insanáveis, como a parte da matrícula mesmo, 

que já veio descrito como a área para o barracão cultural, e que área também 

não continha benfeitorias - esse foi um dos equívocos que eu apontei, que eu vi. 

Ou seja, como que vai lá uma rodoviária que foi inaugurada em 1984, houve 

placa de inauguração, houve lá um governador, prefeito de época, foi objeto de 

patrimônio, já vem a escritura daquele local como uma área que já está destinada 

ao Barracão cultural sem nenhuma autorização legislativa? Então, portanto, aqui 

a minha indignação é quanto à parte formal do projeto. E se vier com erro 

novamente no próximo ano legislativo, caso venha a ser corrigido, e se vier com 

erro de novo, eu sou contrário; se vier da maneira legal, eu sou favorável. Mas 

aqui eu não vou fazer média para torcida e aprovar projeto que esteja errado na 

minha concepção de vida. Tenho maturidade suficiente, acredito sim que até a 

Secretaria da Cultura está fazendo um trabalho, mas não é porque faz um 

trabalho que pode vir o projeto de maneira que queira e a gente aqui aprovar. 

Aqui tem procedimento, aqui tem Comissão de Redação e Justiça, aqui tem 

Comissão de Ordem Econômica, tem comissão para analisar os vícios e tentar 

sanar. Nós aqui pedimos para que sanasse, depois veio aqui, tentou passar a 

qualquer custo, a parto fórceps? Não vai passar no meu entendimento, ponto. 

Então que fique claro que em nenhum momento este Vereador se colocou... e 

não foi feito nem enquete, nem nada. No que eu quero dizer também, eu quero 

aqui parabenizar a iniciativa do prefeito de até elaborar o enfeite, o Natal, as 

luzes de Natal, Natal das Luzes aí, inserindo a cooperação de alunos da rede, da 



 
 

colheita de material, inserir no Departamento de Cultura, inserir no Departamento 

de Educação... a primeira-dama Kemi... porém, faço uma „vírgula‟, e que vá até 

aí, por quê? Porque eu estive aqui nesse fim de ano e a gente aqui foi colocado 

aí esses Food Trucks. Por uma razão natalina, eu acho – e isso é uma opinião 

pessoal minha e de mais algumas pessoas que comentaram comigo - a gente 

trabalha o ano inteiro, falo como comerciante, entendeu? Aí o comércio fica, já 

está inviabilizado de você colocar o carro, Sérgio, aqui demais vereadores, nos 

dias que tem a feirinha; antigamente era quatro vagas que eles iam segurar para 

que os feirantes trouxessem; hoje em dia, não, hoje em dia a lateral inteira da 

frente do Walter e mais várias... sem contar os carros de feirantes, que eles 

ocupam as outras vagas e a gente ali não consegue colocar o carro e o cliente 

também não consegue. Então aqui vai a minha crítica, por quê? Coloca o Food 

Truck, o comerciante trabalha o ano inteiro, eu falo isso daí por ser da classe e 

conversar com os demais comerciantes, ele espera que no fim do ano, que as 

pessoas vão pegar o 13º, vão pegar aí o seu dinheiro, para que eles gastem um 

pouco mais, para que eles ganhem um pouco mais, afiram um pouco mais de 

lucro, para quê? Não é para ganhar dinheiro, é para poder pagar os encargos. A 

gente hoje apanha para pagar o décimo terceiro. E de repente você coloca lá 

vários Food Trucks que vêm competir com os comércios do ramo alimentício, 

aqui na padaria, levar e aferir o lucro e levar para fora? Isso para mim está 

errado, ainda mais no Natal e ainda mais num evento natalino que você coloca 

crianças para fazer homenagem e tem vários carros que vendem bebida alcoólica 

ali. Então aqui vai a minha crítica. Vai os parabéns pela iniciativa, mas a faca vai 

para também criticar isso daí e ter uma noção. “Ah, evento do dia do rock and roll, 

do cachorro...”, fantástico! Bebida, Food Trucks, alimentação, bebida alcoólica, 

maiores, sim, mas o momento que você vai contar com alunos lá, e o horário 

também já, vereador Reinaldo, à noite, você tem que ter zelo. Você coloca 

criança no palco lá, tá? Você não sabe como é que está já temperado o ânimo da 

turma, entendeu? E a turma está ali nos trailers. Então é esse discernimento, é 

natalino, é festa, é uma celebração; deveria ser uma coisa mais amena, deveria 

se prestigiar e privilegiar o comerciante local, porque é ele que paga o ISS, é ele 

que paga aqui o aluguel, é ele que paga o seu funcionário e o décimo terceiro, 

entendeu? Deveria se chamar primeiros os comerciantes daqui, para colocar 

então o evento, para alocar lá. Então vai aqui, essa daí é a minha meia 

indignação, tá? Você inserir, fez quase tudo certo, parece aquele cara que faz lá 

a macarronada no domingo, chama a família, reúne tudo, chega na hora de pôr o 

molho, desanda o molho, entendeu? Então fez certo, fez o quê? A colheita do 

material reciclável, fez a iluminação como pretexto, sem ônus para a cidade, mas 

chega lá, numa hora que tem que fechar com chave de ouro, trazer essa 



 
 

quantidade de comerciante de fora, que leva o dinheiro para fora, gente, 

entendeu? Aí você vai falar, é locado o espaço, qual a condição de igualdade que 

dá? Que o cara vem aí, que pague a licença ali, mas e o comerciante que está 

ali? E o senhor Palanca, que paga ali seus R$ 7 mil reais de aluguel? E o 

Juninho? E o outro que está ali? Como que sobrevive o comércio aqui, que 

emprega? É essa a questão que eu venho dizer aqui. Então é o que eu estou 

querendo falar; está trabalhando? Trabalha a pasta bem também, mas também 

tem erros também, entendeu? Então vai aqui a minha indignação, vai aqui a 

minha crítica: fez quase tudo certo, tinha tudo para tirar um 10, mas nessa 

questão, vou ser bem crítico e taxativo. Queria aqui deixar também um alô, 

porque essa é a última sessão ordinária, senhor presidente, deixar aqui o 

agradecimento, parabéns à mesa diretiva, ao senhor, que fez um trabalho de uma 

condução espetacular, exemplar, por que não se dizer? Uma condução bastante 

democrática na frente da Casa; vossa excelência, primeiro secretário, Jorge, que 

mais aqui não está; pessoal da casa que fica na coxia aí, Edésio, Vanderli, a 

Jucimara, todos os demais funcionários aí, Madalena, Camila, Rê, os 

assessores... e desejar para vocês, que fizeram esse trabalho árduo junto com as 

comissões, demais vereadores aqui, um ano bastante... que se encerre de 

maneira amena, um novo ano bastante profícuo, bastante esperançoso, tanto a 

aqueles que vão concorrer na eleição ano que vem, bem como àqueles que 

almejam um futuro melhor para si e para a sua família, a toda a população, que 

possa se encher de esperança, que o ano de 2020 seja um ano bastante 

vindouro para a gente, que a gente possa chegar o ano que vem com o coração 

leve e de maneira bastante tranquila; atravessar esse ano, porque o ano de 2019 

não foi um ano fácil também, seja na política, seja na condução desta casa, dos 

trabalhos. Eu sei, presidente, que o senhor teve umas missões aí muito pesadas 

e intransponíveis, mas eu quero aqui, dentro do respeito, se eu desrespeitei em 

algum momento alguém aqui, acredito que não, mas se alguém ficou chateado 

comigo, releva, aqui a gente é irmão, é amigo, a gente tem... pode ter divergência 

de projeto, divergência de opinião política, porém, a gente tem aqui opinião. Eu 

respeito a todos vocês! Quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano 

novo! Senhor presidente, quero desejar também à próxima mesa diretiva e ao 

próximo presidente Robério de Almeida Silva, um ano com bastante luz, paz, 

sorte, e aqueles que vão tentar reeleição ou eleição a cargos maiores, tenham 

bastante sucesso e podem contar comigo; porém, que eu vou estar ausente do 

pleito eleitoral aí. Muito obrigado, fique com Deus e Deus abençoe a todos!”. O 

senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de passar para o 

próximo vereador inscrito, agradeço as palavras do vereador Marcelo no que se 

refere ao trabalho dessa presidência.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador 



 
 

Leonardo Venâncio Molina, que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, boa 

tarde! Boa tarde à mesa diretiva, boa tarde aos nobres pares, boa tarde a todos 

aqui presentes. Em nome do Paulo, assessor do Lourival, quero estender meus 

cumprimentos a todos os assessores da Casa Legislativa. Quero agradecer 

também, em nome do Edésio e da dona Vanderli, todos os funcionários da 

câmara que, junto esse ano, ao terceiro ano que nós estamos consecutivos 

juntos, trabalhando com honestidade nessa casa de leis. Quero parabenizar 

também a minha família, os munícipes, e desejar a todos um feliz Natal e um 

próspero ano novo! Muito obrigado, senhor Presidente!”. O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Lourival Bispo de Matos, que, com a palavra diz: “Boa 

tarde, senhor presidente! Membros da mesa, senhores pares e boa tarde também 

a todos que nos prestigiam, nossos assessores que estão aí, e Vicentinho, que 

sempre está toda a sessão, sempre nos prestigiando nessa tarde. Primeiramente, 

senhor Presidente, eu queria dizer que estou muito feliz e hoje realmente a gente, 

essa casa, em união, que nós conseguimos, essa mesa diretiva realmente 

implantar um projeto, e isso sendo promovido pelo meu secretário Júnior e o 

vosso secretário, para com que realmente, futuramente, essa casa tenha uma 

iluminação diferenciada talvez do nosso município, que até hoje, nesse momento, 

ele não esteja com uma energia solar, de placa solar. Então a gente tem que 

agradecer realmente essa mesa diretiva hoje, que vossa excelência dirige, para 

com quem tem sido aprovado hoje. Então eu fico muito feliz nessa conclusão. E 

também agradecer meu secretário Júnior, que tem me aturado realmente esses 

tempos, e também o meu assessor Francisco, que esses são meus braços 

direitos. Eu, sem eles, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se eu 

estaria aqui hoje, porque eles são quem realmente me representam, é quem faz 

praticamente o meu trabalho. Eu só... só trago, só conduzo lá fora, mas aqui 

dentro são eles que realmente fazem esse trabalho. Então o Júnior é uma pessoa 

que realmente tem sido meu braço direito; até nas reuniões de eventos por aí ele 

me representa, eu dou esse direito dele me representar, então eu só tenho que 

agradecer muito a ele. Eu tenho que agradecer também aqui à nossa diretora, em 

nos aturar, realmente há momentos que às vezes a gente fica meio grosseiro 

com a Vanderli, mas não é, às vezes são momentos que a gente também está 

até de cabeça quente. Dra. Marina, tenho que agradecer por tudo que ela tem 

feito comigo; o ano passado, que eu estaria realmente nessa presidência, quanto 

ela me acolheu assim e me fortaleceu de toda a situação; ela e a Vanerli, o que a 

gente estava passando de sofrimento, porque não é fácil. As pessoas... hoje eu 

estou aqui, esses vereadores que estão aqui junto conosco, amanhã eles podem 

ser o presidente dessa casa, e eles vão ver realmente o quanto é difícil a pessoa 

dirigir realmente os trabalhos da sessão. A gente é muito cobrado, somos muito... 



 
 

para tudo, nego acha que a gente está errado e assim por diante. Então é como 

se diz, eu só tenho a agradecer muito a eles por ter realmente o ano passado, 

que me ajudaram muito nessa casa. E hoje eu só quero dizer para o senhor 

presidente que também que nem o vereador Marcelo falou, também vou estar 

ausente da política o ano que vem, 2020, mas quero deixar esse legado dentro 

dessa casa. Que Deus abençoe a todos esses que vão realmente retornar a essa 

casa, que vão conduzir novamente o pleito novamente de 2020, só quero que 

Deus abençoe a todos eles para fortalecer; agora digo, saiam de cabeça erguida, 

não se abaixa a cabeça por causa de alguém lá fora estar colocando no Face aí 

isso ou aquilo, não, que nós aqui trabalhamos fazendo um trabalho sério. Só que 

eu sei disso, que muitas pessoas acham que nós aqui realmente estamos aqui 

por brincadeira, e nós aqui não estamos de brincadeira, nós aqui temos 

responsabilidade por todo o nosso trabalho que nós fazemos, senhor presidente, 

então eu acho que nós merecemos respeito por muitos aqueles que nos criticam 

aí fora. Mas quero deixar um abraço para todos aqueles que nos respeitam; esse 

aqui... esse aqui é um abraço para aqueles que nos respeita e a essa casa de 

leis. Seria respeitada por todos, mas infelizmente alguns não respeitam, vêm aqui 

às vezes para avacalhar, e é coisa que a gente não podemos admitir. Isso é uma 

coisa que eu vou deixar bem claro, ainda tem, se Deus quiser, o ano que vem 

vou estar.... ainda estou aqui nessa casa, com fé em Deus, que eu não vou 

morrer agora, não, gente, pode ter certeza disso! E ainda vou ter ainda muitas 

discussões para a gente ter. Eu só quero agradecer para o fim de ano, natal, um 

próspero natal está chegando aí, muitas felicidades para todos, isso de coração, 

é de coração mesmo, para todos os munícipes de Biritiba Mirim, e para minha 

esposa, que me atura muito, nesse momento estou aqui, ela está em casa, mas 

minha velha, ela merece todo meu respeito; são 51 anos de casado, 51 anos de 

tolerância ali, a gente trabalhando junto. Só quero agradecer muito a ela e dizer 

ao senhor presidente: esse ano, muito obrigado pela conduta que a vossa 

excelência tem tido conosco, porque acho que é importante é isso, é de cada 

dirigente aqui nessa casa, nessa mesa, que conduza os trabalhos com 

simplicidade, paciência; que realmente às vezes a gente tem momentos que a 

gente está meio “desimpaciente”, e realmente o presidente tem aquela calma 

para manter os ânimos da gente, porque infelizmente... só quero agradecer a 

vossa excelência isso aí, e muito obrigado! E Robério, que o senhor presidente o 

ano vem, que Deus abençoe que assuma essa cadeira com o pé direito e vamos 

trabalhar em prol de nossa população. Muito obrigado e que Deus abençoe a 

todos!”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Gostaria de 

agradecer as referências de vossa excelência em nome da presidência.” O 

próximo vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco, que, com a 



 
 

palavra diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres pares, a toda a população 

que está aqui presente, que nos acompanha, uma boa tarde a todos! Muito se 

falou na última semana a respeito do Barracão Cultural; faço minhas as palavras 

do nobre vereador Marcelo, que em momento algum foi tratado neste plenário 

„fica ou sai do Barracão‟, e gostaria até de dizer aqui, gostaria muito de frisar aqui 

que não tenho problema de ordem pessoal com o senhor Prefeito Walter Tajiri, de 

maneira alguma tenho problema com o secretário de Cultura, o Sandro, pelo 

contrário, admiro o trabalho que ele faz; só que em momento algum foi dito: „fica 

ou sai Barracão‟. Todos nós reconhecemos o trabalho, o grande trabalho que 

está sendo feito na cidade; por sinal, digo que é a secretaria que mais está 

trabalhando na cidade; tem algumas que estão travadas, mas a cultura está 

caminhando e caminhando muito bem. Agora, no projeto de lei, no referido 

projeto de lei, falava da realização de convênio com qualquer órgão público ou 

privado ou para captar fundos para o mesmo. Toda secretaria que movimenta 

dinheiro, ela tem que ter um grupo de pessoas, um conselho que fiscaliza esse 

trabalho, então eu acredito, sim, que já está subentendido que um conselho irá 

fiscalizar esse trabalho, mas não consta na Lei, então já tem uma falha aqui; se 

vai movimentar algum tipo de... vai angariar fundos, quem vai controlar isso? 

Como que vai ser fiscalizado isso? Como que isso se dá sem o acompanhamento 

direto de um conselho? Porque a lei não diz isso. Quando fala de um terreno sem 

benfeitorias, da matrícula de 1976, datado de 26 de maio de 76, eu tinha apenas 

dois anos de idade, mas a minha infância, eu me lembro que ali era um terreno 

baldio, era um terreno sem benfeitoria. Mas como já citado pelo vereador, o 

terminal foi construído em 1984, então a matrícula precisa constar que tem uma 

construção no local - não é um terreno sem benfeitorias. O barracão não vai ser 

instituído num terreno baldio sem benfeitorias, ele vai usar um prédio que é 

patrimônio público e já foi construído na data de 84. Depois fala de um memorial 

descritivo de reforma, reforma de que, se está tratando de uma certidão de um 

terreno sem benfeitoria? „Ah não! Mas vai reformar a antiga rodoviária para que 

se torne um barracão‟, tudo bem! Então aqui já contradiz a lei, porque está 

dizendo que tem uma construção no local. E com qual dinheiro vai ser feita essa 

reforma? Da onde surgirá o fundo? Também não está descrito, só está dizendo 

que tem que fazer uma reforma, tem que fazer uma adequação para se tornar a 

Secretaria da Educação no local. Então é uma série de situações que, como já 

citado pelo presidente na sessão passada, citado pelo nobre vereador Marcelo 

hoje, se o projeto vier para instituir o barracão como sede da Secretaria de 

Cultura e o projeto vier de maneira correta, será aprovado por todos, inclusive por 

esse vereador que está falando. Agora, não dá para semear inimizade entre 

pessoas dizendo que agora a gente tem um grupo A e o grupo B, que está 



 
 

contra, que não sei o quê... Está parecendo agora o Lula e Bolsonaro? Divide ao 

meio e racha para ver quem é e quem não é! Vamos tratar de caráter, vamos 

tratar de verdade e vamos falar aquilo que realmente acontece, porque eu tenho 

certeza que os professores que trabalham no barracão, as crianças, os 

adolescentes que participam, os funcionários que trabalham lá, eles sabem da 

importância daquilo, e não é desvalorizada por esse Vereador e nunca o será, 

mas uma lei, ela não pode ser riscada de qualquer jeito de falar: „Vão aprovar e 

pronto!‟, „Porque o barracão é bom, então vamos aprovar‟. Não sei se é de 

conhecimento da população, mas no começo da sessão foi lido duas retiradas de 

projeto, então a gente precisa entender também quando vai se votar uma lei. O 

prefeito mandou uma lei que falava do pró-labore e todos os vereadores, os 13 

vereadores, sem exceção, perceberam: esse projeto não tem como passar. Foi 

sugerido para que o prefeito retirasse o projeto, ele retirou, enviou o novo projeto 

na quinta-feira da semana passada e, quando fomos ler o projeto, eu me 

manifestei na reunião e disse: „Essa lei não tem como ser votada‟, e mostrei para 

os nobres pares que, no meu entendimento, aquilo estava falho. E foi 

unanimidade quando todos os vereadores falaram com o presidente: „Presidente, 

vamos sugerir novamente para que o prefeito retire esse projeto‟, e o prefeito 

retirou. E na sexta-feira desceu o novo projeto. E agora, a terceira vez, o projeto 

desce, chega aqui, é analisado pelos vereadores, está de maneira correta e foi 

aprovada! Qual o problema? Mas precisou três vezes? E não estou dizendo que 

isso é falha dessa gestão, porque na gestão do Jarbas já teve tantos outros erros 

dessa natureza, e eu não estava aqui em gestões anteriores, mas eu duvido que 

não desceu projeto equivocado dos outros prefeitos. Então a gente tem que ter 

muita tranquilidade quando a gente vai entrar numa rede social para criticar esse 

ou aquele, por causa disso ou por causa daquilo; a gente tem que ter um 

pouquinho de maturidade para entender aquilo que está sendo tratado. Ninguém 

aqui diz „Vamos acabar com o barracão porque está promovendo o secretário‟. 

Que promova o secretário e que tenha todos os outros secretários fazendo jus ao 

seu salário, e que na próxima eleição, que todos eles ganhem a eleição! Eu não 

faço questão da minha cadeira aqui, eu faço questão que todos trabalhem pela 

verdade e façam o correto, sem levar nenhum por fora, que faça o que é correto! 

Todo mundo já ganha seu salário, e que faça o correto. Hoje, quando eu falei lá 

no comando da PM, gostaria de frisar que todos os vereadores estavam 

representados hoje no comando com o prefeito, conversando sobre o pró-labore 

que foi votado nesta sessão, sobre a Operação Delegada que vai ser implantada, 

segundo o comando, em fevereiro do ano que vem, todos nós estávamos lá e eu 

fiz questão de cobrar: „Se há morosidade é por parte do prefeito ou por parte do 

comando?‟. Tem que começar a alinhar essas coisas, não é dizer: „Ah não, mas o 



 
 

processo é lento‟, é lento até quando? Quando o comando trava o documento, 

acredito que não seja objetivo de ninguém no comando, „Ah, mas é burocrático‟, 

mas eu tenho certeza que se o comando e o prefeito sentarem e falarem: 

„Queremos fazer, vamos até o governador, vamos até o comando‟, a coisa 

desenrola! Então o pró-labore, ele vem para auxiliar os profissionais que fazem 

um ótimo trabalho no nosso município, e a gente tem que valorizar isso. Só que a 

gente não pode mais ficar esperando. A Operação Delegada, ela vem para 

reforçar a Corporação no âmbito do nosso município, então nós precisamos lutar 

por isso. Então é para isso que as pessoas precisam observar o que está sendo 

votado aqui, é para isso que muitas vezes a gente sugere que a sessão mude 

para a noite, quem sabe, para as 18 horas, né? Não é para fazer graça, não, é 

pra dizer... o trabalhador, se ele puder chegar aqui e assistir e ver o que está 

sendo votado, participar da leitura do projeto, perguntar pessoalmente para o 

vereador o que aconteceu na sessão, por que que foi votado „sim‟, por que que 

foi votado „não‟. Você não vai ver manifestação minha no Facebook, „Ah! Eu 

estou fazendo isso por causa disso...‟, parou, gente! Parou! Então a gente precisa 

trabalhar de maneira correta, de maneira séria. E infelizmente as pessoas que 

ficam aí se escondendo atrás de um cargo e não fazendo o seu trabalho, ficam lá, 

estourando no Facebook e muitas vezes fazendo essa divulgação em hora de 

serviço, deixando de resolver aquilo que a sua pasta pede; às vezes os familiares 

ficam triste, não sabe, nunca nem conversou com o vereador, mas vai lá e senta 

madeira. Então antes de falar qualquer coisa, vamos analisar a situação, vamos 

pensar o que está sendo feito. Mudando um pouquinho o discurso, gostaria de 

parabenizar a Sociedade São Vicente de Paula, que no sábado último fez 

arrecadação dos mantimentos destinado ao Natal dos pobres e socorridos na 

sociedade São Vicente de Paula. Esse trabalho não é feito só no natal, esse 

trabalho é feito durante o ano todo. Então valorosos voluntários trabalham o ano 

todo socorrendo famílias, e aí quando socorre família, não está dizendo de 

religião, não está dizendo da placa da igreja, não, socorrem famílias 

necessitadas. E na pessoa da nossa funcionária Madalena, que é uma Vicentina, 

assim como meu pai e minha mãe, o são, gostaria de parabenizar não só a 

Madalena, mas toda a equipe dos dois conselhos da nossa cidade, que 

arrecadaram neste sábado aproximadamente três toneladas de mantimentos, e 

isso vai ser destinado às famílias carentes do nosso município. Aí sim! Aí eu vou 

para o Facebook, aí eu bato palma, aí eu comemoro junto, porque isso é uma 

conquista, uma conquista de voluntários que trabalham pelo bem comum. Então 

fica aqui o meu grande abraço a todos os Vicentinos, na pessoa do Gilberto 

também, que todos conhecem aqui, marido da Noeli, perfeito, e todos os 

Vicentinos, pelo grande trabalho prestado durante o ano todo, e mais, nesse 



 
 

momento, pela arrecadação, que foi de um trabalho brilhante feito na manhã do 

sábado último. Ademais, um grande abraço a todos, um feliz natal a toda nossa 

Biritiba, a todas as nossas famílias e contem conosco sempre, estaremos sempre 

à disposição! Se tiver dúvida, me procure aqui no gabinete, procure na rua, na 

minha casa, me procure na escola, onde você quiser, mas não carrega dúvida, 

não fica disseminando a discórdia achando que você está com a verdade sem 

ouvir as duas partes; depois que você tiver entendimento do que está 

acontecendo, aí você escolhe aquilo que é melhor. Um grande abraço a todos!”. 

O próximo vereador inscrito é o vereador Robério de Almeida Silva, que, com a 

palavra diz: “Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde! Mesa diretiva, boa 

tarde! Nobres pares, a nobre vereadora Zuleika, boa tarde a todos! População 

aqui presente! Em nome da minha assessora professora Natália, quero estender 

os cumprimentos a todos os assessores dessa casa e todos os funcionários 

desta casa também. Bom, venho aqui também transmitir um pouco da minha 

indignação, mas em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a fala do nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo e também do nobre Vereador 

professor Sergio, pelas palavras aqui ditas em relação ao Projeto 059/2019, que 

é o Barracão da Cultura. Como talvez algumas pessoas devem ter visto nas 

redes sociais que o que aconteceu ali realmente foi uma falha muito grande do 

Poder Executivo não se atentar ao projeto que mandou para esta casa. Então eu 

resolvi inclusive fazer uma defesa, acabei fazendo um vídeo também, onde postei 

e tentei deixar a população avisada que o projeto... ninguém aqui, pelo que eu 

percebi, eu vou falar de mim, eu, por exemplo, eu não sou contra o barracão, tirar 

uma coisa que está funcionando para deixar lá para os pombos tomarem conta. 

Não, não é isso. O Barracão Cultural está aí, já tem, existe uma denominação de 

nome inclusive já no cartório de Mogi das Cruzes, então, na realidade, do jeito 

que veio, nem precisava dessa casa aprovar ou não, mas infelizmente aconteceu 

um erro onde a população precisava entender que essa casa não votou contra 

Barracão Cultural, e sim contra o projeto da forma em que ele veio. Tentei 

transparecer isso nas redes sociais. Gostaria também nesse momento de 

aproveitar a oportunidade e agradecer às centenas de ligações que eu recebi no 

meu telefone celular depois que eu fiz a postagem do vídeo, não só no meu 

telefone celular também, mas também no aplicativo de WhatsApp, onde também, 

além do vídeo, também eu tive a oportunidade de estar explicando para parte da 

população do Município de Biritiba Mirim o motivo pelo qual, na realidade, o 

relatório foi aprovado aqui, tá? Então, gente, é exatamente isso fala que o Nobre 

Vereador também, o professor Sergio também acabou de falar aqui. A gente não 

pode aceitar que coloque toda uma população contra a câmara municipal do 

nosso município. O que nós temos que fazer é explicar para a população, orientar 



 
 

a população do que realmente aconteceu em relação a esse projeto de lei. Mas 

eu acredito que ficou claro; claro que muitos ainda, mesmo sabendo que ficou 

claro e tendo entendimento, vai usar isso para se beneficiar nas próximas 

eleições. Só que eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o 

quê? Que todos nós aqui continuamos fazendo um bom trabalho. Gostaria 

também de aproveitar o momento, senhor presidente, e parabenizar a vossa 

excelência pelos trabalhos conduzidos nesta casa de forma transparente. E se eu 

pequei, eu errei, peço desculpa, mas às vezes a gente se exalta um pouquinho 

nas palavras, tá? Mas não tem nada a ver! Na realidade, eu só tenho mesmo a 

parabenizar a vossa excelência pelos trabalhos, não só a vossa excelência, mas 

pelo que eu percebi também, dentro dessa casa, a vontade dos vereadores, o 

tipo de requerimento que vocês vêm fazendo, dos ofícios... então a gente 

percebe isso, que a vontade do vereador trabalhar pelo município é muito grande, 

só que, infelizmente, o que a gente pode fazer é só isso, fazer requerimento, 

tentar um diálogo bom com o Poder Executivo para que ele possa atender os 

nossos requerimentos. Eu sempre falei, eu sempre disse que, quando o prefeito 

não atende o requerimento de um vereador, ele também não está atendendo a 

população. Hoje eu tenho certeza que isso é verdade, porque se não atende o 

vereador, não está atendendo também a população, porque o vereador, ele, 

como legislador, ele não pede para si próprio e sim para a população. Então, 

todos os vereadores aqui estão de parabéns, e gostaria de desejar a todos os 

munícipes um feliz Natal e um próspero ano novo cheio de muita alegria, de 

prosperidade e que sempre pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê 

discernimento para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos. 

Muito obrigado, nobres pares, senhor presidente, boa tarde a todos, fiquem todos 

com Deus.”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Agradeço 

pelas palavras do nobre vereador Robério.”. O próximo vereador inscrito é o 

Vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, 

gostaria de deixar meu posicionamento; essa semana foi uma semana muito 

conturbada, foi uma semana de muito questionamento sobre o Barracão Cultural, 

e esse Vereador não estava no momento da votação, mas sempre fui favorável à 

Secretaria de Cultura e sou a favor do Barracão Cultural. E também gostaria de 

parabenizar, ontem participei da comunidade de Santo Antônio, estava em festa, 

nossa comunidade Santa Luzia também está em festa, parabéns a todos os 

envolvidos; também aos Vicentinos, que eles já fazem um trabalho o ano todo e 

não ficam se promovendo com isso; a gente vê pessoas aí querendo arrecadar 

alimentos, querendo se promover em redes sociais e até mesmo alguns órgãos 

públicos, mas enfim, cada um tem a sua consciência e Deus é por todos. 

Gostaria de parabenizar seu trabalho, senhor presidente, foi um ano muito 



 
 

conturbado, um ano árduo; a gente conversa bastante, já tivemos algumas 

divergências aqui nessa casa, mas é para isso mesmo que nós estamos aqui, 

cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, mas a gente acaba tendo um 

consenso e o bem de todos. Então eu gostaria de parabenizar, tem o meu 

carinho, tem meu respeito; já também o Robério, que vem assumindo o ano que 

vem, desejar uma boa sorte para você, senhor Presidente, e à mesa diretiva. 

Gostaria também de cumprimentar a todos os assessores, todos os funcionários 

da casa, pedir encarecidamente desculpas se muitas, às vezes, eu chego aqui, 

às vezes não dá um bom dia, uma boa tarde, tem dia que a gente está meio 

nervoso, algumas situações, porque não é fácil ser Vereador. A gente mata um 

leão a cada dia e todos nós aqui sabemos o que realmente acontece, então não é 

fácil! Gostaria de pedir desculpas, desejar a todos um Feliz Natal, boas festas e 

que esse espírito natalino possa transparecer na família de todos e desejar boas 

festas, muita saúde, muita paz, que Deus possa abençoar grandiosamente a 

todos. E é isso daí, fica o meu forte abraço e o ano que vem nós estamos aí, se 

Deus quiser, pedindo sempre a Deus muita saúde, muita paz. Muito obrigado, 

senhor presidente!”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Agradeço pelas palavras, vereador Juniel.”. O próximo vereador inscrito é o 

Vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra diz: “Boa tarde, 

presidência, a mesa diretiva, os vereadores. Quero falar hoje sobre esses quase 

oito meses que nós conseguimos chegar aqui, eu, a Zuleika e o Vereador Valter; 

agradecer à mesa diretiva e ao trabalho árduo dos vereadores que trabalharam aí 

para ser feita a depuração nessa casa, ser feita a depuração, mostrar a realidade. 

Parabenizar também o professor Sergio pelas palavras, que antigamente lá atrás 

eu era aquela pedra, falo para todos os vereadores, e a gente é uma pedra e é só 

estando sentado aqui que você sabe o peso que é o peso de um voto. O peso de 

um voto pra concepção de levar ao munícipe. Às vezes a pessoa não entende, a 

gente tem que dar a explicação realmente para falar. Parabenizar a todos os 

assessores, em nome da minha assessora Raqueli, o meu pulmão praticamente, 

me ajuda muito aqui; agradecer de coração pelo serviço que você presta para a 

gente; aos assessores dos vereadores, que todo dia a gente está junto ali dando 

risada, ajudando um ao outro; aos vereadores, que estou aprendendo todo dia 

um pouco; não nascemos com a razão, a gente vai, pede conselho, „É assim? É 

assado?‟, e falar: foi difícil! É fácil você ser pedra um dia e hoje você ser a 

vidraça. Mas quero dizer a todos que esses oito meses foram meses de 

aprendizado - aprendo todo dia com todos... tem discussões? Tem discussões. 

Tem acertos? Tem acertos. Mas o que eu quero agradecer mesmo é o 

aprendizado que eu tive com os senhores. Esses oito meses foram de grande 

valia para minha pessoa, minha família, o meu crescimento dentro daqui da 



 
 

Câmara Municipal. Eu estava outro dia, eu estava lá atrás fardado, cumprindo 

leis, e hoje é diferente, hoje estou elaborando leis junto com os senhores. E dizer 

que, quanto às situações... Ah! Esqueci, senhor presidente... agradecer, eu tive a 

honra, dentro desses oito meses, de já ser indicado, escolhido para compor a 

mesa, o que eu farei com grande maestria e com o apoio de todos, que a ideia é 

somar. Todos falam „Não somos calculadoras‟, mas não, a ideia é somar! Vamos 

trabalhar pelo município e vamos trazer a harmonia novamente para essa casa, a 

harmonia, e que todos, que entrem no entendimento para a gente poder fazer um 

trabalho melhor para todos os cidadãos de Biritiba. E de antemão, nossa última 

sessão, quero desejar ao munícipe biritibano umas boas festas, Feliz Natal; aos 

membros da casa, que ajuda muito a gente; o jurídico, financeiro, a diretoria, a 

todos os assessores, a menina do café, que é um amor a Regiane lá, né? Fica 

até preocupada quando a gente vai lá, pega café; ela olha meio assombrada 

assim quando a gente está pegando o cafezinho dela... E primeiramente 

agradecer ao presidente pela postura que foi tomada dentro nesse ano aí; o 

tempo que eu estou aqui deu para ver a pessoa de caráter, de postura que o 

senhor tomou dentro dessa casa. Meus parabéns e muito obrigado.”. E não 

havendo mais oradores inscritos para fazerem uso da tribuna, o senhor 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Obrigada 

vereador Fábio. Bom, como não há mais vereadores inscritos para fazer o uso da 

Tribuna, vamos às nossas considerações finais. Eu, antes de tudo, gostaria de 

agradecer primeiramente a Deus por ter me dado discernimento de chegar até a 

última sessão ordinária do ano. Confesso a vossas excelências que por muitas 

vezes eu imaginava que não ia chegar a esse momento, tal o quanto foi difícil o 

trabalho esse ano; um ano totalmente atípico na política, que foram sequências, 

sequelas dos anos anteriores, e acabou culminando praticamente que tudo nesse 

ano da qual assumi a presidência; iniciando a posse dos novos vereadores, 

renúncia de vereador... houve cassação de vereador e infinidade de processos, 

mais a parte administrativa, parte jurídica da casa... realmente tinha dia que eu, 

particularmente, sentia e até hoje venho sentindo o fardo pesado que é a cadeira 

da presidência. Como eu disse, as pessoas estavam... prova disso é o senhor 

Lourival, Vereador Walter já fez parte dessa casa, como o vereador Marcelo e o... 

vereador Walter, Marcelo e o vereador Jorge e o vereador Waltinho e o vereador 

Lourival; eles podem e mais ainda o nosso decano Jorge Mishima pode dizer 

isso: acho que nunca teve um ano tão difícil para se comandar uma Casa 

Legislativa com a nossa como esse ano. Esse ano foi um ano totalmente atípico! 

Mas quando assumimos a presidência, também sabíamos de que haveríamos 

dificuldades pela frente, até porque o nosso caminho não é só de flores, não é 

ladrilhado apenas de pedras; ele também tem espinhos. E com discernimento e 



 
 

com a força de Deus, graças a Deus, conseguimos chegar a esse final de ano. 

Eu agradeço a cada um dos senhores vereadores, da vereadora Zuleika, que 

assumiu, a cada funcionário dessa casa, desde o pessoal que trabalha no 

ajudante geral até a diretoria máxima da casa; é o que eu sempre falo: para mim 

aqui todos são iguais, todos, não é porque é diretora, não é porque é ajudante, 

todos são iguais, todos são funcionários do Legislativo. Peço desculpas aos 

pares se em algum momento não consegui atender ao pleito individual de cada 

um dos senhores, até porque as condições também não nos davam oportunidade 

para esse tipo de coisa. Infelizmente saio decepcionado da presidência por não 

ter colocado alguns objetivos, como, por exemplo, o plano de carreira do 

funcionalismo - não conseguimos discutir; como, por exemplo, até estava 

comentando com o vereador Sergio, eu citei algumas sessões atrás, o estatuto 

do magistério não veio infelizmente; prometeram para a gente até dezembro, mas 

não veio e sabemos que não virá; mesmo que se protocole agora, já está 

encerrada a sessão; a lei específica, que tanto nós tínhamos por objetivo aplicar 

ainda esse ano para que, o próximo ano, na gestão fiscal e financeira, já tivesse 

na prática; o plano diretor também, infelizmente, esses projetos acabaram por 

forças, não nossas, mas por forças também de situações financeiras do 

Executivo, e situações até burocráticas, acabou não saindo. Porém, conseguimos 

alguns avanços dentro dos projetos apresentados pelos vereadores. Nós 

apresentamos, nesse ano, em torno de 810 projetos, dos quais foram 333 

Indicações, 77 projetos de lei entre Executivo e Legislativo. Nós fizemos 371 

requerimentos de autoria de todos os nobres vereadores. É sinal que às vezes o 

pessoal fala: „Ah, o requerimento é para pedir uma lâmpada, para pedir uma 

lombada‟, mas é um requerimento, da mesma forma que houve muitos 

requerimentos aqui questionando o Executivo sobre a sua atuação. Nós fizemos 

11 Moções de Aplausos, seis Moções de Repúdio, uma Moção de 

Agradecimento, uma Moção de Parabenização, seis Moções de Pesar, e... enfim, 

esses foram os projetos que nós apresentamos aí no decorrer do ano. Gostaria 

de agradecer hoje, na pessoa do Capitão Matias, do Major Helder e do tenente 

Dirceu, a recepção que nós tivemos na sede do 17º Batalhão, da qual, junto com 

o Executivo, e eu fiz questão, estava fazendo essa tratativa com o Tenente, mas 

eu fiz questão de convidar todos os nobres vereadores para participar, e foi assim 

desde o começo; tem algumas coisas pontuais que a presidência tem que tomar 

a frente, tem algumas coisas pontuais que eu fiz questão de que todos os 

vereadores participassem - prova disso foi o próprio projeto da SABESP, onde 

nós tiramos uma comissão à parte apenas para discutirmos a questão da 

SABESP, que é de suma importância, pois é um contrato, convênio de 30 anos, 

que vai impactar nos próximos 30 anos o nosso município. Então eu procurei, da 



 
 

melhor maneira possível, de uma forma mais democrática possível, dar um 

suporte a todos os nobres colegas vereadores e vereadora. Implantamos o 

sistema de digitalização, que, num primeiro momento, foi até mais a todo vapor, e 

depois tivemos que desacelerar até por questões de vazamento, que às vezes o 

projeto não era nem discutindo ainda na comissão, que chegava na casa, eu já 

pedia para encaminhar para os nobres vereadores; antes de entrar em discussão, 

o projeto já estava na rua lá, com a opinião pública na discussão. Então nós 

remodelamos e hoje, todos os vereadores, quando chegam os projetos, é 

repassado; quando é aprovado, é repassado digitalmente; quando chegam os 

atos administrativos, coisas que muitas vezes ficavam lá e, se o vereador não 

estivesse interessado, ele não buscaria, fiz questão de encaminhar para todos os 

vereadores. Todos os requerimentos que os vereadores pediram, da melhor 

maneira possível, foi disponibilizado todo o material necessário. Então eu saio 

com o dever cumprido, com o dever de que eu procurei fazer o melhor na 

presidência. Infelizmente temos algumas situações que geram polêmicas, como é 

o caso do Barracão. O Barracão, que fique bastante claro, o Barracão, não é que 

está se acabando com o Barracão Cultural. O que não foi aprovado por essa 

casa é o projeto para instituir oficialmente o Barracão. As atividades do Barracão, 

elas continuarão, elas continuarão lá. O que foi rejeitado por essa casa foi o 

projeto para instituir e oficializar o Barracão, porque ele continha vícios formais na 

sua apresentação - por isso foi rejeitado. Eu, como ex-diretor de Cultura, recebi 

inúmeras de ligações, inúmeros questionamentos sobre isso, e para todos, eu 

disse a mesma coisa: „Eu sou a favor do projeto Barracão, sim, porém, o que foi 

rejeitado não é o Barracão, não é contra o Barracão, é contra o projeto que 

oficializa o Barracão‟. Porque o projeto que oficializa o Barracão estava de uma 

forma... o projeto veio desenhado, ele veio redacionalmente e juridicamente de 

forma errada, por isso foi rejeitado. Porém, o Barracão, as atividades do 

Barracão, continuam. Então peço desculpas aos colegas se pequei, se errei, mas 

eu também não sou perfeito, nós somos todos passíveis de erros. Se eu não 

consegui agradar, mas também nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, 

quem dera eu, um simples mortal, mas todas as minhas atitudes foram no intuito 

de fazer o melhor possível para que essa casa possa caminhar da melhor 

maneira possível. Infelizmente não vamos conseguir fazer a revisão, a tão 

sonhada a revisão da Lei Orgânica, que é uma coisa que eu estava questionando 

muito, mas decidimos não refazemos; espero que, de repente, o processo está 

caminhando, que o próximo presidente faça essa revisão tão urgente e tão 

necessária que precisa. Tivemos muitas despesas, até porque nós tivemos que 

custear três cadeiras a mais, três vereadores a mais, porque os vereadores 

afastados estavam recebendo além dos três que estavam ainda na suplência, 



 
 

também estavam trabalhando, também estavam recebendo seus subsídios; nós 

tivemos um período de cinco, seis meses pagando 16 vereadores, e isso custou, 

teve um ônus para a casa. Mas, como um bom gestor, tem que ser feito. Não só 

a presidência, mas a mesa diretiva, ela conseguiu fazer uma economia muito 

grande, às vezes até deixando de atender algumas necessidades dos senhores 

vereadores, mas nós fizemos uma economia muito grande e nós provavelmente, 

no final do ano, estaremos devolvendo ao Poder Executivo algo em torno de R$ 

120 a 150 mil reais de recurso que foi repassado para a câmara e nós estaremos 

devolvendo para o Executivo. Os vereadores que estiveram hoje lá no Batalhão 

perceberam que eu saí com o secretário de transportes, vim de carona com ele 

novamente, e uma das conversas que eu tive com o prefeito, e aí serve também 

de informação a todos os vereadores, é de que parte desse recurso que a 

câmara irá devolver para o Executivo, para a prefeitura, parte desses recursos 

prioritariamente irá para a manutenção dos veículos da área da saúde. Eu 

conversei com o prefeito hoje e falei: „Prefeito, nós estaremos devolvendo, com a 

economia que nós fizemos, mais ou menos esses valores, e eu gostaria de saber 

do senhor no que será aplicado esse recurso, até porque eu também preciso dar 

uma satisfação a todos da casa‟. E é claro, porque como o recurso retorna para a 

prefeitura, ele é livre para o prefeito aplicar aonde ele bem entender. Muitos, 

como no ano passado, no ano retrasado, foi aplicado em folha de pagamento, 

mas e se não tivesse o recurso da câmara? Como é que ia fazer? Não ia pagar o 

funcionário? Então o prefeito me garantiu de que parte desse recurso será para 

fazer toda a manutenção da frota do transporte de saúde. Ele falou: „Olha, 

Presidente, tem outras prioridades, tem outras dívidas, porém, essa é a 

prioridade número um com esse recurso extra que vai entrar, que é a 

manutenção de toda a frota‟, que é o que o vereador Robério havia cobrado o 

ano passado e esse ano a gente espera que se torne realidade. Nós fizemos um 

levantamento lá, eu estava conversando com o secretário, já existe uma 

pendência mais ou menos com os terceirizados, em torno de R$ 50 mil. Então, 

quer dizer, vai se pagar o que já foi corrigido, alguns carros que foram arrumados 

e também fazer a manutenção dos que virão, que terão por fazer. Bom, então 

antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de parabenizar a todos 

vereadores pelos projetos apresentados durante o ano, que o próximo ano, 

desejo aí sucesso à nova mesa diretiva; já manifestei ao presidente da minha 

intenção de nem fazer parte das comissões, até porque esse ano foi um ano 

muito desgastante, foi um ano muito turbulento, e eu prefiro, o ano que vem, dar 

uma pausa realmente, fazer meu trabalho aqui como Vereador, sem estar... é 

claro que, no que eu puder estar auxiliando a mesa diretiva, até porque aqui a 

gente acaba pegando uma bagagem, mas estarei à disposição, mas eu prefiro ter 



 
 

um tempo até para refrescar um pouco o impacto desse ano turbulento que nós 

tivemos. Gostaria de agradecer a cada funcionário da casa, desde... não vou citar 

nomes aqui, porque eu posso acabar esquecendo; desde a assessoria, os 

comissionados, os efetivos, que vêm cedidos, no caso, a Regiane da prefeitura 

para a gente; gostaria de agradecer a todos. Esperamos que esse ano não 

tenhamos mais ainda alguma sessão; eu acredito que podemos, existe a 

possibilidade de termos mais uma extraordinária por causa do recurso do pré-sal, 

mas ainda fiquei de confirmar com o secretário de finanças se vão abrir um 

crédito extraordinário ou se o próprio orçamento já permite esse remanejamento. 

Mas pela probabilidade, teremos ainda mais uma sessão extraordinária ainda 

esse ano, porque o recurso vai cair no dia 30 de dezembro. Então gostaria de 

agradecer a todos; sinceramente grato pela oportunidade de assumir a 

presidência essa casa, ficar registrado nos anais dessa casa o trabalho na 

presidência, que foi um trabalho árduo, mas um trabalho com toda a 

transparência possível e com toda a sinceridade, com toda a compreensão 

possível. Muito obrigado, senhores vereadores, e declaro encerrada a presente 

sessão.” Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 09 de dezembro de 2019. 
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