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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos dois 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. 032 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença os 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 25 de novembro 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 nº 157, 

160 e 110/2019. 2. Ofício n.º 157/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 342 ao 344, 349, 356, 

358 ao 362, 364 ao 372, 374 a 376, 378 e 379/2019 *Decreto n° 3.419, 3.420, 

3.421 e 3.422/2019 *Contrato n° 057/2019 *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 

012/2018 *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 022/2019 *Termo Aditivo n° 01 ao 

Contrato n° 038/2019. 3. Oficio n° 160/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 373, 380 ao 

388/2019 *Lei n° 1.874/2019. 4. Oficio n° 110/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha 

balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de 

outubro de 2019. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apesar 

de não constar na pauta de vossas excelências, mas a título de informação, 

solicito que faça a leitura do Ofício nº 140/2019.”. 5. Ofício nº 140/2019 – Biritiba 

Prev. - Encaminha informação e solicita providências - encaminha relação dos 

candidatos à eleição do Conselho Municipal de Previdência para o biênio 

2020/2021, que se realizará nos dias 4, 5 e 6 de dezembro do corrente ano e 

solicita divulgação da lista de candidatos e do cronograma da eleição. Feita a 

leitura, o senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Essa presidência 

deseja, em nome da Câmara Municipal, a todos os candidatos boa sorte e que os 



2 
 

eleitos possam realizar um excelente biênio junto ao Biritiba-Prev. Lembrando 

que o Biritiba-Prev é um instituto de previdência que cuida da previdência 

municipal de todo o funcionalismo público. Nosso boa sorte a todos.”. Terminado 

o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicita a leitura das 

Indicações nº 316 a 325/2019 1. Indicação nº 316/2019, de autoria da Nobre 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

repintura da faixa de pedestre localizada na Rua Gildo Sevali, próximo ao 

cemitério, Bairro Centro. 2. Indicação nº 317/2019, de autoria da Nobre 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização 

de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Luiz Vaz de Camões, 

no Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 94, 231, 317 e 374/2017, 011, 079, 116, 156, 233 e 

269/2019. 3. Indicação nº 318/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio 

de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao 

Órgão Competente para que seja colocado em caráter de urgência, uma tampa 

no bueiro da galeria que se encontra quebrada na Rua Dezoito de Novembro, n° 

14 – Jardim Yoneda. 4. Indicação nº 319/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Valter Antônio de Miranda:  solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a troca de 

lâmpada queimada na Rua Erico Veríssimo, n° 205 – Cruz das Almas. 5. 

Indicação nº 320/2019, 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 na 

Rua dos Professores, no Bairro Carcará, nesta cidade, em toda sua extensão. 

Esta é uma reiteração da indicação n° 280/2019. 6. Indicação nº 321/2019, 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 nas Ruas Alameda dos 

Girassóis e Alameda das Primaveras, Loteamento Tico City, nesta cidade, em 

toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 193/2017, 038, 064, 

091, 173/2018 e 164 e 211/2019. 7. Indicação nº 322/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Peru, Bairro Parque Castellano, nesta 

cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 178, 198 

e 234 e 268/2019. 8. Indicação nº 323/2019, 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 feita a manutenção e a pintura 
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das lombadas e faixa de pedestre por toda cidade. Essa indicação reitera o 

requerimento n° 239/2019. 9. Indicação nº 324/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento na Estrada dos 

Barbosas e na Rua Carlos Caminha, localizada no Loteamento Chácara São 

Luiz. 10. Indicação nº 325/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula 

Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda 

junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis no sentido de 

efetuar serviços de pavimentação com paralelepípedos ou bloquetes na Rua 

Claudio Manoel da Costa, no Bairro Cruz das Almas. Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

Projetos de Lei nº 073 e 074/2019. AUTORIA DO   PODER   EXECUTIVO. 1.   

Projeto   de   Lei   n°   073/2019:   Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 

Municipal n° 1.280, de 14 de julho de 2005, e dá outras providências. 2.  Projeto 

de Lei n° 074/2019:  Altera o § 4º do Art. 12º da Lei n° 1875, de 26 de novembro 

de 2019.  Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA.  

O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de solicitar a 

inclusão do Projeto de Lei 074/2019 na Ordem do Dia.”. Acatando o requerimento 

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

O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes suspender a sessão 

para o parecer das comissões em conjunto, informo a todos os presentes que 

encontra-se sobre a mesa também para deliberação e análise de plenário o 

processo 839/2019, do assunto: senhor Luiz Fábio de Santana, que requer a 

implantação de comissão processante para cassação de mandato de vereador 

por quebra de decoro parlamentar. Será incluso na Ordem do dia o referido 

processo. E fica suspensa a sessão para análise das comissões junto ao projeto 

de Lei nº 074/2019.”. O Sr. Presidente, então, suspende a Sessão. Retornando, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O senhor Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Consulto o plenário sobre apenas a modificação da Ordem 

do Dia; ao invés de entrarmos primeiro nos requerimentos, entraremos nos 

projetos de lei, posterior, o requerimento formulado pelo morador e, 

posteriormente, os requerimentos pendentes para a Ordem do Dia. Em votação. 

APROVADO. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Solicito 

à vossa excelência que fosse colocado na Ordem do Dia essa Moção de 

Repúdio.”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Que vossa 

excelência encaminhe à mesa para que possamos analisar a urgência do 

pedido.” O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Gostaria que fosse colocado na Ordem do Dia o projeto de lei nº 059/2019.”. 
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Acatando o requerimento verbal do Nobre Vereador, o   Sr. Presidente o coloca 

em votação.  APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico, e do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao   

Projeto de Lei nº 074/2019.   AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

nº 074/2019, 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 

unanimidade. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 074/019: 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 unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões em Conjunto ao Projeto 

de Lei nº 040/2019.  AUTORIA DO VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR. 

2. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões em Conjunto ao 

Projeto de Lei nº 040/2019, que deram o projeto por REJEITADO. Em única 

discussão o Parecer das Comissões: O vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Só gostaria de tecer um comentário a respeito do projeto. 

Este projeto foi feito e tem alguns artigos que não existem na lei complementar, 

por isto eu fiz esse projeto nesse molde, onde solicitei que esquecessem os 

artigos anteriores às leis vigentes, então para vigorar só essa. E também foi feito 

um decreto de lei esses dias atrás referente à APM no município pela secretária, 

então por isso eu acho que o projeto seria bom para o município, mas entendo 

perfeitamente o parecer jurídico e das comissões. Obrigado presidente!”. O 

vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “O projeto em questão é 

de suma importância e eu até acredito que precisamos até dialogar com o 

Executivo a respeito de readequar lei e fazer realmente com que as coisas fiquem 

de modo claro e que o maior favorecido venha a ser nosso aluno. Nossa atenção 

especial tem que ser para com o aluno. Eu concordo que aquilo que está faltando 

na lei, isso vinha para complementar. Como há divergência, em vista do parecer 

jurídico, eu voto pela rejeição do projeto, mas oriento para que a gente possa 

estar discutindo isso com o Executivo, para que possa fazer ou remodelar a lei 

que já existe para que o nosso aluno seja o mais... de melhor maneira atendido, e 
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essa lei visa exatamente o nosso aluno. Então já parabenizo o vereador pela 

iniciativa e digo que voto junto com o parecer jurídico pela rejeição por conta da 

duplicidade da lei.”. Em única 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 [Não], 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 10 votos favoráveis, ficando o Projeto de Lei nº 

040/2019 REJEITADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico, e do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 069/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 3. Parecer Jurídico, e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

069/2019, 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 unanimidade. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 069/019: 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 

unanimidade. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes ao Veto Total às Emendas Modificativa e 

Aditivas referentes ao Projeto de Lei n° 041/2019. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 4. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Veto Total às Emendas Modificativa e Aditivas ao Projeto 

de Lei nº 041/2019, que deram o Veto 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], Walter  Machado de Almeida [Sim], Zuleika  Gertrudes 

de Aguiar Passos [Sim].  APROVADO o parecer por unanimidade. Em única 

discussão e votação o Veto Total às Emendas Modificativa e Aditivas ao 

Projeto de Lei nº 041/019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], 
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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], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o Veto Total às Emendas ao Projeto de Lei 

nº 041/2019. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico, e do Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes   ao   Projeto de Lei nº 070/2019. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 5. Parecer Jurídico e Parecer conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 070/2019, 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], Walter  Machado  de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes  de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO o parecer por unanimidade. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 070/019: 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], Walter Machado de Almeida   [Sim], Zuleika Gertrudes  

de  Aguiar  Passos  [Sim].  APROVADO o projeto por unanimidade. O Sr. 

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

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 059/2019.   

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 6. Parecer Jurídico e Parecer conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 059/2019, 

sendo o Parecer Jurídico pela APROVAÇÃO e o Parecer das Comissões pela 

REJEIÇÃO do projeto. Em única discussão o Parecer das Comissões: o 

vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Só gostaria de deixar 

meu posicionamento, que eu sou a favor do parecer jurídico, que é favorável ao 

projeto.”. Em única votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa 

[Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa Camilo [Ausente], 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 [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter 

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

APROVADO o parecer por oito votos favoráveis e três votos contrários, ficando 

REJEITADO o projeto. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu 

gostaria que vossa excelência providenciasse essa planilha de votação, uma 

cópia para mim.”. O Senhor Presidente Fernando José Gonçalves responde: 
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“Será providenciado bem como será encaminhada cópia da ata de presente 

sessão para vossa excelência.”. Dito isso, o Sr. Presidente solicitou providências 

à diretoria. Terminada a votação dos projetos, o Sr. Presidente solicitou a leitura 

do Processo nº 839/2019, de autoria do Sr. Luiz Fábio de Santana. O Senhor 

Presidente Fernando José Gonçalves: “Só lembrando os senhores pares de 

que iremos seguir conforme rege o Decreto-Lei nº 201/67 em seu art. 5º, do qual 

„O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações 

definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for 

estabelecido pela legislação do Estado respectivo: I - A denúncia escrita da 

infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a 

indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar 

sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, 

praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da 

Câmara, passará a Presidência ao substituto legal (...) II - De posse da denúncia, 

o Presidente da Câmara, na primeira sessão (...)‟ - no caso, hoje, tendo em vista 

ter sido protocolado na data de 25 de novembro – „(...) determinará sua leitura e 

consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto 

da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão 

processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais 

elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.‟. Portanto, como houve na sessão 

passada a solicitação do nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

referente ao parecer jurídico da Casa, essa presidência, de posse da denúncia, 

antes da sessão, já solicitou o parecer jurídico desta Casa para que possa, a 

título de conhecimento e orientação aos nobres pares, para a sua votação. 

Portanto, não está no mérito da votação o parecer jurídico; apenas está no mérito 

e recebimento ou não da denúncia. A partir do momento, se for recebida a 

denúncia, será instaurada a comissão processante. Lembrando que será votação 

nominal.”. 7. Processo nº 839/2019 - de autoria do Sr. Luiz Fábio de Santana - 

Requer pedido de cassação do mandato do vereador Leonardo Venâncio Molina 

por quebra de decoro parlamentar. O senhor Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Tendo em vista constar na solicitação do requerente o vídeo e 

tendo em vista ter sido encaminhado a todos os nobres pares, consulto ao 

plenário se existe a necessidade da apresentação do vídeo em plenário - a 

consulta ao plenário. Os vereadores que forem contrários à apresentação do 

vídeo permaneçam como se encontram; os vereadores favoráveis à 

apresentação do vídeo, que se manifestem. APROVADO. Não iremos apresentar 

o vídeo, tendo em vista já está disponível a todos os membros e até porque o 

vídeo também já é público e encontra-se disponível no site da câmara, caso 

qualquer munícipe tenha interesse em analisar os fatos.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico de orientação do voto. 8. 
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Parecer Jurídico ao Processo nº 839/2019, que deu pela LEGALIDADE da 

denúncia. Em discussão o Processo nº 839/2019: O vereador Walter Machado 

de Miranda solicita pela ordem: “Eu estava prestando atenção na leitura e aí fala 

o Walter Machado de Miranda, solteiro... eu sou Walter Machado de Almeida 

„casado‟... está errado.” O vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Senhor Presidente, em relação ao requerimento do munícipe, veja bem, 

primeiro lugar, eu não sei juridicamente, mas eu fui eleito pelo povo e ele mesmo, 

ele está impedindo, como foi citado meu nome na leitura do nobre Vereador, ele 

está impedindo da minha votação. Então, de antemão, eu sou contra esse 

requerimento por esse fato. E também eu gostaria de saber, até mesmo os 

vereadores aqui, são 13 vereadores dentro dessa casa, esses vereadores, eles 

deveriam ser imunes não só no uso da Tribuna - eu vou ver isso também 

regimentalmente - mas também dentro do plenário, não só quando está fazendo 

uso da Tribuna. Porque, pelo que eu vi na imagem, eu não estou aqui para 

defender vereador, eu acho que aqui cada um tem que ser responsável pelos 

seus atos, correto? Mas acredito que deve existir uma imunidade aqui. Mas eu já, 

de antemão, eu já falo que meu voto é contrário justamente porque eu acredito 

que o munícipe não tem o direito de indagar quem vai votar ou quem não vai 

votar. Muito obrigado, senhor presidente!”. O vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Na mesma linha do nobre vereador Robério, ele.... não sei - 

assessorado por uma pessoa que desconhece talvez a lei - no seu artigo 36, 

„São, entre outros, direitos dos vereadores a inviolabilidade das opiniões, 

palavras e votos no seu mandato.‟ Então, senhor presidente, já existe esse 

equívoco, né? Digamos que, se nós nos retirássemos do plenário, não haveria 

votação, talvez não haveria nem a votação deste requerimento. Mas no momento 

oportuno, vou declinar meu voto, senhor presidente.”. O senhor Presidente 

Fernando José Gonçalves se manifesta: “Antes da votação pelo acatamento ou 

não da denúncia, eu apenas gostaria de registrar de que, como o nobre vereador 

Robério colocou, os vereadores aqui, dentro deste plenário, eles têm imunidade, 

sim, imunidade de voto e de palavra. Então prevalece dentro do plenário a sua 

imunidade; então, à vossa excelência, como a todos os demais. Quanto à 

suspensão dos vereadores Jorge Mishima, Marcelo Batista de Miranda Melo,  

Lourival Bispo de Matos, Robério de Almeida Silva, Walter Antônio de Miranda e 

Fábio Rogerio Barbosa, assim que os mesmos sejam impedidos de votar porque 

votaram-se lá na questão da CP da merenda escolar, cai por terra, até porque, se 

for para colocar todos os suspeitos, sobraria apenas eu, o vereador Reinaldo, que 

não estava presente na sessão, e o vereador Juniel, porque todos os demais 

foram contrários, basicamente, na sessão passada com a mesma denúncia... 

com a mesma denúncia! Então todos os demais seriam suspeitos: Vereador 

Sergio, Vereadora Zuleika, Vereador Valter, Vereador Fábio, Vereador Lourival, 
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Vereador Waltinho, Vereador Robério... Vereador Leonardo não votou porque é 

parte... Vereador Jorge e Vereador Marcelo. Então não existe, até porque não 

existe nenhuma CP, não existe nenhuma decisão judicial que impeça os nobres 

pares, dentro da sua imunidade parlamentar desse plenário, dessa sessão, em 

dar o seu parecer, o seu voto. Quem constitui a comissão são os parlamentares 

dessa casa, acatamos ou não o pedido. O único que fica de fora da votação é o 

vereador denunciado. Na pior das hipóteses, se solicitasse a convocação do 

suplente do vereador denunciado, seria passível até de uma discussão um pouco 

mais profunda juridicamente. Agora, pedir a suspensão de todos os vereadores 

aqui citados e deixar de fora alguns vereadores que inclusive na sessão passada 

votaram contra a denúncia sobre o mesmo tema, como é o caso do vereador 

Sergio, da vereadora Zuleika, então esse pedido, infelizmente, torna-se nulo 

dentro desse processo, porque nós estamos discutindo aqui o acatamento ou não 

da denúncia. A partir do momento do acatamento da denúncia, aí sim, com o 

parecer jurídico, o trâmite vai analisar, dentro do pedido que está aqui, esses 

vereadores citados na instauração caso a CP venha a instaurar. Aí, sim, procede, 

procede, sim, a participação desses vereadores ou não em próximas votações. 

Mas para a acatabilidade ou não da denúncia, permanecem todos os vereadores 

desta Casa de Leis.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Pelo que eu estou vendo aqui também, está pedindo essa suspensão da gente 

porque está dizendo que tem um corporativismo aqui dentro dessa casa. Acho 

que cada um aqui tem a sua decisão quanto ao corrido; fica muito vulgar dizer 

que aqui vamos apoiar ou abraçar a pessoa aqui; acho que cada um de nós aqui 

e da senhora vereadora também, cada um tem o seu pensamento construtivo 

sobre o que ocorreu ou o que deixou de ocorrer. Então acho que fica muito 

evidente aqui que a pessoa está dizendo e forçando que aqui é um 

corporativismo... negativo! Da minha parte, eu mantenho o que foi feito lá atrás já, 

muito obrigado!”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Só 

lembrando que cada Vereador tem o seu direito a voto e à palavra dentro desse 

plenário, como rege o Regimento Interno.”. Em votação o Processo nº 839/2019: 

Fábio Rogério Barbosa [Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa Camilo 

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

Reinaldo  Pereira  Júnior  [Sim], Robério de Almeida Silva [Não], Sergio de Paula 

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

[Não], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. REJEITADO o Processo nº 

839/2019 com sete votos contrários e três votos favoráveis. Para justificativa do 

voto, o Vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “Voto favorável, como em todas 

as outras.”. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 358 a 362/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.  9.  Em única discussão e votação 
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o Requerimento nº 358/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja reformado 

o espaço que era utilizado para treinamento de malha, localizado no Centro 

Esportivo Municipal de Biritiba Mirim – José Oliva Melo – “Zezé Oliva”. Este 

requerimento reitera o requerimento de n° 071/2017 e n° 298/2017 e n° 126/2019. 

APROVADO. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 359/2019: 

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

Departamento Competente para que seja reformada a cancha de bocha 

localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim – José de Oliva Melo – 

“Zezé Oliva”. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 063/2019, n° 

130/2018, n° 061/2017 e n° 272/2017. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 11. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 360/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que interceda junto à Secretaria Competente para que providencie a 

manutenção da academia ao ar livre da Rua Ayrton Senna da Silva, n° 100, 

antiga escola EE Fukiko Kobayashi. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 12. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 361/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

para que tome as devidas providências com a roçada e limpeza do terreno ao 

lado da escola EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo, Bairro Cruz das Almas.  

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS. 13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

362/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo junto ao 

Departamento Responsável, faça o fornecimento das informações pertinentes 

aos contratos da administração do Pronto Atendimento do Município. O vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Mais uma vez gostaria de parabenizar a 

nossa ilustre vereadora Zuleika pelo requerimento aqui apresentado na data de 

hoje; é de suma importância que nós, vereadores, tenhamos conhecimento do 

que foi gasto, principalmente numa área nobre, que é a saúde. Gostaria, com a 

anuência da vossa excelência, assinar junto com a vossa excelência. Obrigado!”. 

O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Primeiramente, 

gostaria de parabenizar a nobre vereadora Zuleika pelo requerimento de suma 

importância; gostaria, se ela me permitisse, assinar junto e esta empresa EGAPS 

não enviou o contrato, no caso, a administração não enviou o contrato para esta 

casa até o momento, onde já diversas vezes solicitei à secretaria aqui, onde até 

hoje mesmo a secretária da casa disse que não chegou o contrato até o 

momento... e aí fica difícil nós, vereadores, acompanhar o contrato da empresa; e 

estou tendo diversas reclamações, pois os funcionários vêm mandando 

mensagem, pois falta almoço pra eles às vezes - hoje não teve café -, então são 
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coisas que... você não está cuidando do próprio funcionário da empresa, imagina 

quanto à população? Acho que precisa nós, Vereadores, fiscalizar esse contrato, 

pois eu já não estou contente com o serviço prestado.”. O vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria primeiramente de parabenizar a 

nobre vereadora Zuleika e, com a sua permissão, se permitir, gostaria de fazer 

parte desse requerimento e, assim que a senhora receber também esse contrato, 

essa documentação, gostaria que a senhora pudesse compartilhar junto comigo e 

com os nobres pares, até porque causa uma estranheza muito grande; às vezes 

eu, quando eu falo da administração e quando eu cobro alguma coisa referente a 

contratos, espanta muito a gente lá em cima. Mas me causa estranheza da parte 

da prefeitura o porquê a demora desse contrato; o porquê fazer as coisas na 

escuras. A população está à mercê! Então, assim, acredito é uma área muito 

importante a da saúde - saúde e educação - eu vejo cada contratos milionários aí, 

e a cidade sofrendo. Então gostaria de parabenizar mais uma vez, fazer coro 

junto com a senhora, e conte com esse Vereador! Muito obrigado!” A vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Agradeço as palavras 

dos nobres vereadores, eles têm, sim, a permissão de assinar comigo, e os 

demais também que não solicitaram, se tiverem interesse, está à disposição 

também. Muito obrigado, presidente!”. APROVADO. O senhor Presidente 

Fernando José Gonçalves se manifesta: “Antes de passar para os próximos 

trabalhos, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a questão do 

requerimento da vereadora Zuleika. A vereadora foi muito feliz na apresentação 

do requerimento de vossa excelência; eu estava até elaborando alguma coisa 

nesse sentido; é que devido ao acúmulo da vida particular, mais os trabalhos 

legislativos, mais os trabalhos que nós temos aqui da casa, de processos e 

processos judiciais, eu acabei infelizmente não tendo tempo hábil para apresentar 

o requerimento. Mas o requerimento que vossa excelência apresentou, vereadora 

Zuleika, ele é basicamente um raio-x do próprio requerimento da qual esse 

Vereador ia estar apresentando. Nós sabemos que quando a atual administração 

assumiu a gestão, era a empresa São Miguel Arcanjo, que já estava no contrato 

emergencial devido à questão da INTS ter saído. Contratou-se então... até então 

o prefeito afastado Jarbas Ezequiel rompeu o contrato com a INTS e contratou 

emergencialmente a empresa São Miguel Arcanjo. O atual prefeito Walter Hideki 

Tajiri assumiu o mandato, ficou um período com a São Miguel Arcanjo, rompeu o 

contrato, não sei, aí não me recordo se foi o prazo que já tinha expirado, o prazo; 

contratou-se a Abraut. A Abraut, no primeiro momento, foi renovado por mais um 

período, por igual período por mais três meses ou mais dois períodos, não me 

recordo, e agora, nesse ínterim, foi feito realmente um chamamento público na 

qual foi questionado no Tribunal de Contas o formato que foi apresentado, 

chamamento público. Então ficou sine die ou suspenso o chamamento público 
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até que o Tribunal de Contas julgue o mérito. A tendência seria se continuar se 

quem estava prestando o serviço, que era a Abraut, - a tendência naturalmente é 

essa - a não ser que o serviço despencasse muito, e aí... é claro que, por opção, 

a administração tem a opção de substituir a empresa. Mas do nada, do nada, até 

para minha surpresa, eu fiquei sabendo, dois dias depois que a empresa estava 

atuando já na cidade, que entrou esse IGAPS, que eu não sei da onde que é, eu 

até tentei levantar o CNPJ, fiz alguns levantamentos técnicos dessa empresa, 

estava tentando apurar um pouco mais ainda, a nível de área de atuação, aonde 

atuou, como atuou, para tentar buscar um pouco mais de informação do que é 

esse Instituto. Mas vossa excelência fez um requerimento muito mais completo 

até do que, de repente, eu poderia fazer, inclusive, levantando custo de 

medicamento e quanto foi gasto. Então gostaria de parabenizar a vossa 

excelência; como vossa excelência já autorizou os demais vereadores, eu 

gostaria de subscrever o requerimento de vossa excelência, porque eu acho que, 

além da prestação de contas do que foi gasto com a Abraut, de que forma foi 

contratado, porque eu sinceramente... não chegou... como o vereador Reinaldo 

falou, não chegou a essa casa ainda o contrato com essa nova empresa, com 

essa nova OSCIP. Nós não sabemos se o valor é A, B ou C. O Executivo ainda 

não encaminhou nesses atos administrativos esse novo contrato. Então nós não 

estamos falando... Da Abraut, nós sabemos que era mais ou menos em torno de 

500, 520, 530, 540 mil/mês; agora essa, nós não sabemos se está 400 ou está 

800; não sabemos, por quê? Porque não chega a informação para a gente. E 

isso, a prefeitura, ela tem que responder o quanto antes para que a gente possa 

até, da mesma forma que somos cobrados pelos munícipes, também cobrar o 

Executivo! Nós temos que ter aqui... não me atentei aqui se vossa excelência 

requisitou o plano de trabalho da empresa, porque no meu requerimento, eu ia 

solicitar o plano de trabalho, de capa a capa, o processo. Mas então com certeza 

vai estar o plano de trabalho e, no plano trabalho, vai estar lá quantos 

funcionários, quantos funcionários são do Executivo. Porque, assim, nós temos 

um sistema aqui no nosso município que ele acaba sendo bipartite; a prefeitura 

para reduzir o custo, ela entra uma parte do funcionário e a OSCIP entra com 

outra parte. Mas até que ponto esse contrato com os funcionários da Prefeitura, 

sem os funcionários, até quanto ele levaria? Então nós precisamos ter a ciência 

disso, nós precisamos ter o conhecimento desse contrato, porque em momento 

algum, em momento algum foi apresentado para essa casa qualquer vírgula que 

seja, qualquer ponto que seja referente a essa prestação de serviço no município. 

Normalmente a Prefeitura firma o contrato numa licitação, numa pavimentação, 

alguma coisa e encaminha; esse aqui não chegou ainda. Então vossa excelência 

foi muito feliz; e eu espero que o Executivo busque o quanto antes responder o 

requerimento de vossa excelência, porque eu vou fazer questão também de 
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cobrar, como presidente da casa, as respostas desse requerimento que vossa 

excelência está apresentando e foi aprovado neste plenário, porque é de extrema 

urgência nós termos essas informações, até para podermos questionarmos o 

serviço que está sendo prestado no município. Parabéns, vereadora Zuleika!”  A 

vereadora Zulieka Gertrudes de Aguiar Passos agradece: “Obrigada, 

presidente!”  Em seguida, o senhor Presidente solicitou a leitura da Moção de 

Repúdio nº 029/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO 

DE MATOS. 14. Em única discussão e votação a Moção de Repúdio n° 029/2019 

– Em Face da munícipe Fabiana Jungers, pelo comentário de ato criminoso de 

Racismo feito em rede social. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu 

queria parabenizar ao nobre Vereador Lourival por essa Moção de repúdio. 

Infelizmente no nosso Brasil e infelizmente também no mundo inteiro ainda existe 

esse preconceito, que é realmente, digamos assim, um lixo! Uma pessoa 

comparar uma pessoa pela cor, pela religião, pela etnia... isso é um absurdo! Que 

mundo nós estamos vivendo nos dias de hoje? Mas a própria Bíblia diz que nós 

somos todos irmãos! É inaceitável uma posição; mesmo que a pessoa fosse uma 

pessoa desinformada, já era um absurdo. Mas uma pessoa que eu julgo do nível 

do nível médio, é inaceitável! É repugnante! É lamentável essa situação. Então 

eu gostaria, nobre vereador, de fazer coro a essa Moção de Repúdio com a 

vossa excelência. Obrigado!”. O vereador Lourival Bispo de Matos diz: “Na 

verdade, nobre vereador, eu agradeço as vossas palavras; e realmente a gente 

temos... Eu acho que é obrigado a dar um basta nisso, porque não é possível que 

as pessoas têm que julgar outros por causa da cor, e acho que não se fala, nem 

dizer o nome, mas quando se realmente se discrimina qualquer pessoa, você 

está atingindo hoje milhares, milhares de gente de cores. Então acho que nós 

precisamos dar um basta nisso; as pessoas têm que ser responsáveid por aquilo 

que falam. Muito obrigado!”. APROVADA. O senhor Presidente solicitou a leitura 

da Moção de Aplausos nº 028/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 15 – Em única discussão e votação a Moção de 

Aplausos n° 028/2019 – Ao Time Atlético Nova Biritiba. APROVADO. O vereador 

Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, essa Moção de 

Aplausos, dentro do meu entender, realmente bem merecida; juntamente aqui 

hoje que está aqui o Fábio Zaramela, que é o representante da equipe, 

juntamente também com o senhor Amarildo Nogueira, que estão aqui 

representando a equipe. Então veja bem, é a coragem hoje de estar 

principalmente mantendo uma equipe e mantendo uma equipe, e o mais 

importante de tudo: levando para fora do município, levando o nome do nosso 

município, que não é fácil. Eu toco com o time já faz muitos anos, perdi várias 

vezes de oito a zero, de 12 a zero, mas até hoje eu estou com uma equipe, não 

disputando uma terceira divisão. Então também parabenizo toda a equipe do 
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Atlético Nova Biritiba também, juntamente com o Fábio Zaramela, que é o 

presidente dessa equipe, o presidente desse clube que leva o nome do nosso 

município não só para Mogi das Cruzes, mas eu tenho certeza que é uma equipe 

que tem tudo para crescer. Muito obrigado!”. O vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Quero também parabenizar a Moção de Aplausos 

028 do nobre Vereador Robério de Almeida Silva; quero parabenizar também o 

time Atlético Nova Biritiba, o presidente Fábio Zaramela e todas as equipes 

envolvidas na comissão técnica. Parabéns pelo campeonato da terceira divisão, e 

conte com esse Vereador. Muito obrigado!”.  O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Eu não poderia... primeiramente parabenizar o Nobre 

Vereador por essa Moção e, assim o senhor permitindo, gostaria de fazer coro 

nessa Moção de Aplausos, na verdade a importância dessa Moção de Aplausos, 

nós queríamos até poder fazer mais, mas essa Moção de Aplausos é muito 

cabível no momento, até porque nós conhecemos aí o trabalho do Fábio, o 

trabalho que o Zé Ricardo vem fazendo, trabalho também do nosso Amarildo e a 

todos que participam no time que leva o nome de Biritiba. Então que essa Moção 

seja estendida a todos que estão participando do time; desejar uma boa sorte a 

todos vocês, que continuem firme, que vão em frente. É o mínimo que essa casa 

pode dar, mas é o prêmio máximo que ela pode dar também. Então tem todo meu 

carinho, tem todo meu respeito, minha admiração, e conte sempre com esse 

Vereador, tá? Meus parabéns! Que Deus abençoe grandiosamente a todos, muito 

obrigado!”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o vereador Robério pela Moção de Aplausos, parabenizar o nosso 

amigo Fábio Zaramela, o senhor Amarildo e o time Atlético Nova Biritiba, e 

também queria parabenizar o Márcio, do Jornal do Povão, que fez a transmissão 

ao vivo, até narrando o jogo, onde.... eu acho que foi a primeira vez que ele 

narrou... até comentou comigo né? E foi muito gratificante, porque eu tinha 

compromisso na parte da manhã, o Renan me convidou para ir no jogo, 

infelizmente eu não podia ir, mas, como eu não estava dirigindo e dava para mim 

assistir através do Facebook, acompanhei o jogo, inclusive vi o gol de pênalti, 

depois segundo tempo sofremos um pênalti lá, quase passamos um sufoco lá; 

queria parabenizar o time, foi vitorioso, foi um jogo difícil, e pode contar com esse 

vereador aqui sempre. Parabéns!”. O vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, embora não seja regimental, eu gostaria de 

solicitar à vossa excelência a permissão do presidente do clube estar fazendo 

uso da Tribuna e, logo após, caso o senhor permita, que a gente faça uma salva 

de palmas para os aqui presentes.” O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

responde: “Após a aprovação da presente Moção, será atendido o pedido de 

vossa excelência”. O vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o nobre vereador pela Moção; em nome do Fábio 
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Zaramela, cumprimentar toda a equipe, todos os atletas, toda a comissão, todos 

os envolvidos! Parabéns pelo grande trabalho, pela conquista de vocês! Um 

grande abraço a todos.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o Vereador pela Moção, agradecer ao nosso amigo 

Fábio, - meu xará aí – que está resgatando aquela molecada lá de cima lá, vendo 

que tem bastante frutos que ainda dá para ser colhidos de forma gratificante; não 

pude ir lá, mas estava também, como disse o Reinaldo, estava só acompanhando 

de longe. Parabéns! E, Vereador, gostaria também de fazer coro nessas 

assinaturas.”. APROVADA. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Também gostaria de parabenizar o Atlético Nova Biritiba, na pessoa 

do Fabinho, na pessoa do senhor  Amarildo, a todos os envolvidos; eu sei que 

não é somente os dois; jogadores, comissão técnica, e a família que apoia, as 

esposas que aguentam muitas vezes, os filhos que participam, que torcem juntos, 

a toda a comunidade da família Atlético Nova Biritiba, meus parabéns pela 

conquista do campeonato que, no próximo ano, estando lá na segunda divisão, 

possamos elevar ainda mais o nome do nosso município, lembrando que marcou-

se uma história nesse ano levando o nome do nosso município, sendo campeão 

da terceira divisão. E que o próximo ano seja ainda de muitas vitórias ainda para 

este time, parabéns a todos os envolvidos! Parabéns ao vereador Robério por ter 

feito a Moção, apresentado a Moção e, se vossa excelência permitir, subscreverei 

junto com vossa excelência. Então, antes de continuarmos a presente sessão, 

esse era o último trabalho, mesmo quebrando o protocolo, convido o presidente 

do Atlético.... já coloquei votação, já coloquei... convido o presidente do Atlético 

Nova Biritiba, o nosso amigo Fabinho Zaramella, para que possa fazer uso da 

Tribuna. Solicito ao Vereador Robério que conduza o mesmo até a Tribuna.”. O 

vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria que fosse feito o 

pedido de extensão do horário da sessão, devido estar próximo e ter vários 

vereadores de inscritos.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Tendo em vista o número de vereadores inscritos na presente sessão, prorrogo 

a sessão por mais duas horas.”. A sessão foi então prorrogada e o Sr. Fábio 

Zaramella, presidente do clube Atlético Nova Biritiba, faz seu pronunciamento: 

“Boa tarde a todos aí! Agradecer o apoio e a torcida de todos! Teve, como falou, 

alguns não pôde estar presente, mas mandou mensagem pra gente, dando 

aquela força; agradecer ao Robério por tudo que fez aí em questão de correr 

atrás da homenagem; como ele mesmo falou, a gente leva o nome de Biritiba o 

máximo que pode, né? Como ele também falou, infelizmente a gente não tem 

muito apoio, mas com bastante dedicação e vontade a gente chega lá! Bom, o 

que eu tenho mesmo é só agradecer a todos; o ano que vem a gente.... vamos 

participar da segunda divisão, se Deus quiser, também vamos correr atrás para 

ser campeão de novo! E o que eu tenho a dizer mesmo é só obrigado pela 
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torcida, obrigado por tudo mesmo, e rumo ao próximo agora!” ((aplausos)). Em 

seguida, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicitou ao Vereador 

Robério de Almeida Silva que fizesse a entrega da homenagem ao Sr. Fábio 

Zaramela. E. não havendo mais matérias serem deliberadas, o senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Srs. 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Não havendo mais trabalhos em tela, eu tenho um 

compromisso já agendado na cidade vizinha, eu preciso me retirar, peço a sua 

permissão.”. O Sr. Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. O 

vereador Fábio Rogerio Barbosa, com a palavra diz: “Obrigado! Boa tarde, 

senhor presidente, boa tarde, vereadores, muito obrigado aí pelo apoio e... bom, 

hoje eu vim nessa Tribuna aqui, primeiramente eu quero agradecer à Polícia 

Militar pela formatura do PROERD lá, foi um grande momento aí na vida da 

criança e do adolescente. Agradecer também ao Marcos Zaramella lá, que 

atendeu o nosso pedido e doou lanche das crianças, para que as crianças não 

ficassem muito tempo sem comer lá; Marcos, muito obrigado! Foi de grande valia! 

Agradecer à presidência, que cedeu a honra de poder representar nossa casa lá, 

e o vereador Reinaldo também lá, uma festa superbonita e foi legal. Bom, mas a 

minha... hoje eu estou vindo aqui, mais aqui é para fazer uma defesa, mas antes 

eu quero fazer uma retratação ao munícipe Rogério Rios, que está aí, porque a 

gente, no auge da emoção, a gente fala um pouco a mais, né? Mas por que saiu 

o seu nome, hein, Rogério? Você está sempre com o mesmo grupo lá, sempre as 

mesmas pessoas, então a gente começa a julgar, né? É que nem aquele negócio 

„Não é que com quem que você está que eu vou dizer quem tu és‟, mas você tem 

que... como um bacharel de direito, pedir um favor para você, aquela família que 

eu conheço há mais de 30 anos lá, evita contato com pessoas de dúvida, 

pessoas duvidosas, evita, é bom para você, você é um bacharel em direito, fica 

feio, as pessoas podem te complicar desse jeito. Mas eu faço a minha retratação 

para você, que, como eu estava errado, sou homem de assumir e coisa. Do 

mesmo jeito que eu estou fazendo isso, eu quero que aquele jornal, a imprensa, 

porque não estava nem no nome do repórter que fala que é o jornalista, o Nelson, 

né? Ele bota outra pessoa para assinar, né? Porque é uma acusação muito 

grave, uma acusação muito grave falar que esse policial militar faz parte de um 

grupo criminoso. Bom, você vai ter que provar, você vai ter que provar que eu 

faço parte de um grupo criminoso. É público e notório e é sabido de todos aqui 

que Ronaldo Porco é grampeado. Eu, sabendo de uma situação dessa, você 

acha que eu tenho contato físico ou telefone com uma pessoa? Aí você vê que o 

negócio do senhor Nelson é um negócio mais embaixo, o negócio dele é o senhor 

Inho. Cara, eu estou aqui há cinco meses, seis meses, acho que vai completar 

agora, eu cheguei aqui e, se minha estrela está brilhando, meu irmão, fazer o 
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quê?! Agora, vem não, podia ser qualquer vereador aqui! Só que tem um detalhe, 

eu falei que tinha como provar, está aqui o documento da Polícia Militar, o qual eu 

digo no final aqui ó: „Solicito que repasse os números do telefone para grampo 

telefônico, inclusive o meu‟. É um documento reservado, reservado um 

documento. Eu vou querer saber da onde saiu, porque o Ministério Público não ia 

dar um documento, muito menos a polícia militar. Alguém teve acesso isso e ele 

colocou lá. Aí ele me manda responder umas perguntas, é lógico que eu não vou 

responder umas perguntas dessa, pergunta tendenciosa; uma só para vocês ter 

ideia: „O acordo para ser Vereador por acaso seria apoiar o ex-prefeito Inho com 

as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas?‟. Já falei, vou falar de novo, não 

sou eu que aprovo, não, quem aprova são os fiscais e auditores lá. Certo, meu? 

A pessoa que fez essas perguntas aqui é acéfalo, falta cérebro; outra: Como 

policial reformado, (...)‟ - não estou reformado, não, estou em dia; você não faz 

meu tipo, só você ter certeza - „(...) como policial reformado, foi a melhor escolha 

ter parceiro o amigo como Ronaldo Porco, preso com liberdade provisória, após 

ter envolvimento com o crime organizado? Vocês ainda são amigos?‟, idiota! 

Acusação muito grave! Vai ter que responder por isso! Vou questionar no MP, 

quero saber, porque isso aqui mexe com muita coisa, gente, o cara não tem 

noção do que está querendo fazer. E aí fica um grupo no Biritiba na tela, „vai ter 

bomba! vai ter bomba!‟. E ia ser mesmo uma bomba, né? Mohamed... bomba... 

não é assim que falam por aí? Podia ser bem para explodir mesmo logo, né? Né, 

presidente? Bum! Essa biribinha não deu certo, não, vai ter que responder por 

isso aqui. Tenho documentos aqui e tenho. Mas o pior disso, senhor presidente, 

que essa incitação de ódio, de perseguição, isso me trouxe muitos problemas. 

Pessoas desse grupo que fala lá que: „Ah, não é proibido entregar jornal‟, não é 

proibido. Mas espera aí, você ficar incitando: „Ah! estou descabelada! ah! Quero 

ver quem que é‟. Esse alguém era eu, já sabiam desse grupo! O grupo já sabia, a 

matéria já estava pronta, e você vem falar? Aí eu faço um vídeo para mandar 

minha explicação, porque quem não deve, não teme, a pessoa vem e já publica: 

„Ninguém quer fruta podre, então vou falar de você mesmo‟. O jornal estava 

falando de quem? O espaço não é novidade! Quem estava lá não é novidade! A 

única novidade era eu! Aí vem embaixo a seguinte frase: „Sabia que esse macaco 

tinha desafeto‟ - o jornal falou de quem? Jarbinho é branquinho, Ronaldo, 

branquinho, todo mundo branquinho; o mais moreninho? Fábio. O macaco sou 

eu, isso foi direcionado a mim. Tudo que ela faz direcionado a mim, ela escreve: 

„sua máscara vai cair‟; está aqui, está sendo juntado tudo isso daí. Pra lambuzar 

mais o penico, ainda tentou... pensa que a gente não vai mexer, né? Tentou 

editar, tentou editar; o que ficou lá está „sabia‟, mas ela colocou na outra: „achei‟, 

mas não mudou o termo „macaco‟. Pra ficar pior ainda, foi responder uma defesa 

da minha pessoa e falou: „Eu não estou falando que ele é macaco, é só sobre as 
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macaquices que ele faz‟. Ah meu, pelo amor de Deus! Discriminação? Só que eu 

não vou fazer política em cima disso, não, que aqui é lugar para trabalhar! É por 

causa dessas coisas aqui que a gente não consegue fazer muita coisa, porque a 

gente tem que sair daqui para ir para MP responder coisas aí, que a gente não 

consegue trabalhar pela cidade! Uma política falsa, uma política suja que estão 

querendo fazer. Só que eu tenho uma vida ilibada, que nem eu falei. Quem aqui 

não tem um pouquinho de sangue preto na família? Fala para mim! Pleno século 

21 e você está aí lutando para trazer melhoria... agora é discriminação racial, é 

pelo gênero, é por tudo? Meu, acabou esse negócio! Por causa de quê? R$ 5 mil 

reais para ficar sentado aqui? Por causa de 14, pra ficar sentado lá? Isso aqui 

não é cabide de emprego, não, isso aqui não é para ganhar dinheiro, não. Eu não 

tenho, eu não tenho orgulho nenhum de sair e dizer que sou vereador. Eu estou 

Vereador, isso é temporário. Eu estou, isso aqui é temporário, eu tenho que fazer 

por valer a pena aqui, que quando eu vou fazer... eu vou fazer valer a pena aqui. 

Agora não um jornal de quinta categoria, que a única serventia que tem aquele 

jornal, muita gente já falou para mim que é para pôr no banheiro. Vocês perderam 

sua credibilidade! Aí vem depois o pior: justificar, „Eu não gosto de Nelson, não, 

eu não estou com o Nelson, não, eu não estou com Nelson, não...‟ mas está aqui, 

quer ver? Ah, está aqui, „Ó, esse cara está me queimando, já estou respondendo 

processo, eu não gosto dele, só quero usá-lo‟. Ah, meu! Está disponível lá, para 

quem quiser, na minha sala. Você vê o tipo de pessoa que quer fazer as coisas, 

esse tipo de pessoa que quer entrar aqui, ó, é o tipo de pessoa, cidadão aí, você 

de Biritiba, que quer sentar aqui dentro, querendo dançar aqui, podar um por um, 

qualquer cabeça aqui, ó, quer podar as cabeças aqui para poder sentar. Eu não 

pedi para estar aqui, eu fui eleito, virei suplente, ou melhor, sou suplente, eu tive 

meus votos, pessoas confiaram. Critiquei muito a outra gestão - todo mundo aqui 

sabe - que era do Inho; critiquei e vou criticar todas e todas que entrar. Pensei até 

em desistir disso aqui, mas eu não vou, para não deixar esse tipo de pessoa 

entrar aqui! E peço para os senhores, que têm a consciência, não deixar esse 

tipo de pessoa entrar. Se realmente ama a Biritiba, gosta dessa cidade, vamos 

lutar para não deixar esse tipo de pessoas manipuladoras entrar na nossa cidade! 

Essas pessoas querem acabar... enquanto a pessoa não olhar pra frente e falar 

assim: „Eu quero melhorar‟, não! Você tem duas coisas pra você melhorar: ou é o 

seu município ou seu bolso. Se você estiver pensando no seu bolso, quero fazer 

questão aqui de fiscalizar você, ou lá, ou em qualquer lugar. Uma coisa que eu 

falo pra todo mundo: eu saio de cabeça erguida em qualquer cidade aqui, em 

qualquer lugar; quem me conhece sabe do meu caráter. Sou meio doidão 

mesmo, eu falo o que tem que falar; se tiver que pedir desculpa, eu peço, está aí 

seu Rogério, não envergonhe, por favor, aquela família que eu conheço há mais 

de 30 anos. Pra você ter uma ideia, nós tomamos uma cerveja uma vez só na 
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vida, que foi quando eu te conheci, não foi isso? Então vamos parar de prejulgar 

as pessoas e parar de falar demais. Esse jornal tinha o que tem que dar. Quanto 

a essa situação do macaco, já está nas mãos de pessoas competentes aí que 

vai, crime inafiançável, cadeia, ainda mais vindo de uma funcionária pública da 

Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. Pediu! Já que pediu, a gente vai dar um 

presente! Não pediu o presente? Todo mundo viu aí, todo mundo aqui sabe que 

ela estava falando de mim, ou é mentira que é desde 2016 que essa pessoa fica 

na minha bota? Todo mundo aqui sabe! Não vem falar que não estou falando, 

não! E outra, „Eu não citei o nome do edil‟. Não citou? Então qualquer negro aqui 

pode representar contra essa pessoa, que se sinta ofendida, qualquer negro, está 

lá! Sou negro, sim, com orgulho! Minha mãe está lá, minha neguinha está lá... 

todo mundo aqui, acho que até conhecem minha mãe, todos conhecem minha 

mãe; pretinha, quase 70 anos, ainda faz trabalho de diarista e não quer um tostão 

meu! Só quer ver a minha felicidade, ver eu crescer. Tenho vergonha nenhuma 

não de falar que ela é diarista, não! Ela pôs muito fubá no meu prato lá para ser o 

que eu sou hoje, e o que eu sou hoje aqui foi com luta. Eu não nasci em berço de 

ouro, não; catei batatinha, trabalhei na roça, fui pintor. Aí virei policial, hoje eu sou 

vereador de uma cidade e eu quero mais pra mim a partir de hoje. Não sou 

aventureiro, não, quando eu pego uma missão, eu vou até o final com ela. Então, 

senhor Nelson, sinto muito, o senhor vai responder por isso. Senhora Fabiana 

Jungers, senhora Suelen, vocês vão responder por isso, porque a partir da sua 

postagem, dona Suelen, que partiu esse negócio aqui, esse racismo velado; foi 

revelado agora. Imagino ainda, senhor presidente, se teve essa aqui, como ela 

sendo guarda municipal, imagina uma abordagem a um negro então! Sou contra 

qualquer discriminação racial, de etnia, de gênero, de qualquer coisa. Desculpe o 

desabafo; quem está presente aqui, me perdoe o desabafo, mas em pleno século 

21, é inadmissível! É inadmissível! Agora segura, porque tenho certeza do que 

vai acontecer aqui, você vai passar em qualquer coisa que tenha a cor negra, 

você vai ficar tremendo. Muito obrigado!”. O vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Não havendo matéria discutida, estamos num momento de 

explicações pessoais, gostaria de liberação de vossa excelência, porque estou 

com compromisso inadiável também.” O Sr. Presidente concede ao vereador sua 

retirada do plenário. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior, que, com a palavra diz: “Boa tarde! Primeiramente queria parabenizar a 

Secretaria de Cultura, que vem exercendo um belo trabalho em Biritiba Mirim, 

onde hoje entrou, foi deliberado um projeto, o Barracão Cultural, onde foi 

reprovado, e quero deixar aqui de antemão o apoio deste Vereador para sanar os 

problemas que existem no projeto; acho que o Fernando também, pelas 

conversas que tivemos dentro da sala de reunião, acho que vai poder também 

ajudar, porque também tinha, acho que a intenção de que este projeto fosse à 
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frente. Nós estamos vendo o trabalho que o Sandrão, a Diana, as outras pessoas 

que trabalham na cultura vêm fazendo, movimentando a cidade, onde a cidade 

estava muito parada, movimentando o lugar que não tinha nada, onde tinha 

bêbados, mendigos que ficavam lá, e hoje é um lugar onde é feito um belo 

trabalho. Então queria parabenizar eles pelo trabalho deles, e estou à disposição! 

Agora também, quero fazer um comentário a respeito do contrato do PA; 

parabéns novamente a vereadora Zuleika pelo requerimento, onde hoje o PA está 

com contrato novamente emergencial, mais de um ano em contrato emergencial, 

um grande absurdo, que em um ano e mais de um ano não conseguiu fazer uma 

licitação para o PA. É vergonhoso! Não sei se é falta de capacidade, o que que é, 

mas eu entendo ser vergonhoso, porque, por lei federal, só pode fazer dois 

contrato emergencial - estamos no quinto -, e agora trocou uma empresa de 

última hora e quero deixar bem claro aqui a todos os funcionários do PA, 

principalmente os contratados, comissionados, que estou à disposição, porque 

onde foi falado pela Abraut que não irá pagar os direitos deles, como não foi pago 

o direito de muita gente que trabalhou na SPSAN, eu estou à disposição e 

espero, até quero fazer um documento, se os demais vereadores quiserem 

assinar junto comigo, solicitando que o restante que for pago da Abraut, não sei 

se existe essa possibilidade, seja em depósito judicial, para que esses 

funcionários não sejam prejudicados como os anteriores pela SPSAN, que existe 

médico que não recebeu R$ 80 mil reais, existem funcionários que têm processo 

judicial, e a empresa deu como falida. Então eu espero que a gente possa ajudar 

esses funcionários para que não sejam prejudicados como foram os outros 

funcionários no passado. Por falar em contrato emergencial, vou falar o que foi 

feito do transporte escolar: verdadeiro absurdo. Eu estava acompanhando o 

contrato emergencial, como sempre venho acompanhando os contratos, e o que 

me causou uma estranheza nesse contrato? Porque era mais um emergencial de 

90 dias, e aí até então, tudo bem, no contrato dizia: 90 dias, R$ 27.099 por dia, 

mantendo o valor anterior. Quando se mantém o valor anterior, a gente não vai 

causar intriga, até porque já a gente sabe que era um valor que eu não 

concordava, mas até então, manteve; a gente sabe que tudo subiu, o custo subiu 

de lá para cá. Mas o que que eu fiquei indignado? Foi feito um outro contrato 

emergencial, um aditamento de mais 31 dias. Quando foi feito esse aditamento, 

nada mais... aconteceu o quê? Que aumentou o contrato em mais de 50%; de 

540 mil foi pra 812, cobrando, nesse contato, sábado, domingo e feriados. Eu 

acho que as crianças não têm aula em feriado, sábado, domingo, então é bem 

complicado. Está cobrando sábado e domingo? Eu não sabia que as crianças 

aqui de Biritiba estudavam sábado e domingo, mas passei a descobrir agora. 

Continuou com algumas quilometragens que eu discordo, que eu já fiz com meu 

próprio carro e não foi compatível, e eu espero que os vereadores se juntem junto 
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comigo nessa luta como fizemos lá atrás, no passado, da INTS; cobramos o 

Prefeito anterior do contrato que quase dobrou o valor, nós fomos efetivos e hoje 

existe uma ação judicial por isso. Então espero que todos nós agora também 

cobramos, porquê? O valor é errado, então acho que nada mais justo a gente 

fazer a nossa parte agora. Acho que por isso que a nossa cidade não anda, por 

contratos como esses, por falta de comprometimento com o dinheiro público, falta 

de respeito com a população. Por isso que a cidade não anda. Agora também, 

não vou falar só de coisa ruim, né? Vou agradecer o deputado Marco Bertaiolli, 

Estevão Galvão, que marcaram a reunião para mim no Palácio dos Bandeirantes, 

junto à Secretaria Civil, onde fui atendido pelo chefe de gabinete senhor Carlos 

Takashi e o senhor secretário civil Antônio Carlos Maluf, onde prontamente 

receberam meus ofícios, ficaram de marcar reuniões com os outros secretários 

de estados, olharam a dificuldade do município, pois levei algumas demandas, 

mostrei até as máquinas junto ao ofício de máquinas, tratores, tudo deteriorados  

há muito tempo, solicitei que viessem recursos para comprar maquinários novos 

devido à grande dificuldade que a gente está tendo na manutenção das estradas. 

A gente é muito cobrado pelos munícipes, pelos agricultores, para fazer o 

escoamento de seus produtos, então espero que esses ofícios sejam atendidos 

pelos secretários e conto com a ajuda dos vereadores quando tiver próximas 

reuniões marcadas, para irmos todos juntos para cobrar e solicitar melhorias para 

o nosso município. Obrigado, senhor Presidente!”. O vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita um aparte: “Primeiramente gostaria de parabenizar a sua fala e 

deixar bem claro que pode contar junto com o meu apoio, parabenizar o seu 

trabalho, que eu venho acompanhando, a gente conversa muito, e é inadmissível 

você ver contratos sendo feitos milionários na cidade e a cidade de largada a 

Deus dará. Então tem todo o meu repúdio, a gente briga, conte com esse 

Vereador, conte comigo; você tem total apoio! Agradecer sempre nosso 

Deputado Marcos Bertaiolli, que sempre nos atendeu, está de prontidão para 

atender Biritiba. Um deputado atuante, um deputado que é amigo de Biritiba e 

que vai... já está ajudando e vai ajudar muito mais, então é esse 

comprometimento que nós merecemos. Muito obrigado, Vereador!” O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior diz: “Só para fazer um comentário, vereador, eu queria 

parabenizar a polícia militar e parabenizar o vereador Fábio, que representou a 

câmara, como o presidente não pôde estar presente no PROERD, e a Nalva, a 

cabo Nalva, pelo trabalho feito com as crianças, que é um excelente trabalho 

muito bonito, você vê o carinho que ela tem pelas crianças, muito, muito 

gratificante poder ver pessoas como ela fazendo um trabalho pelas crianças 

nossas. Obrigado, Presidente!”. Não havendo mais vereadores inscritos para 

fazerem uso da tribuna, o senhor Presidente Fernando José Gonçalves faz as 

considerações finais: “Gostaria de fazer algumas considerações finais nessa 
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sessão. Primeiro gostaria de parabenizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo 

pelo PROERD, infelizmente não pude comparecer, porque também no mesmo 

horário, estava tendo atividade escolar da minha filha; é tão difícil a gente 

participar das atividades escolares dos filhos, devido aos compromissos que nós 

temos no Legislativo, e a gente sempre acaba protelando, protelando e, no último 

dia letivo da minha filha na Unidade Escolar, com uma festa de Ação de Graças, 

eu não poderia deixar de participar. Infelizmente não pude comparecer à 

formatura do PROERD, motivo pelo qual nada mais justo, por ser policial militar 

também, escolhi o vereador Fábio Rogério Barbosa para representar os nobres, a 

câmara municipal, em meu nome, junto a essa atividade PROERD. À Nalva, a 

todos os envolvidos no PROERD, meus parabéns e o nosso muito obrigado pelo 

trabalho desenvolvido pela Polícia Militar no nosso município. Quanto à questão 

do Barracão Cultural, como o vereador Reinaldo falou, as comissões 

apresentaram as suas justificativas, na qual essa presidência não vota, ela 

apenas votaria se caso fosse o voto minerva; sempre me manifestei favorável ao 

Barracão Cultural; em momento algum, apesar da comissão ter apresentado uma 

série de questionamentos sobre a questão de escritura, enfim, todos os 

argumentos, eu acho que agora é sentarmos com o Executivo, aproveitarmos 

tudo o que foi apresentado junto às comissões, e levarmos ao Executivo para que 

possa representar um novo projeto já com a correção apontada pelas comissões. 

O trabalho da cultura é inquestionável, aquele que questionar hoje o trabalho que 

vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Cultura está sendo hipócrita, na 

minha opinião, tá certo? Me desculpe, os que discordam, mas minha opinião, 

está sendo hipócrita, porque só não ver quem não quer. Eu, todas as atividades 

possíveis, eu estou presente junto às atividades no Barracão Cultural. Então 

infelizmente o projeto não foi aprovado, mas esse projeto, ele não precisa ser 

abortado; ele pode ser reaproveitado e apresentado numa posterior, junto ao 

Legislativo.”. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “Esse 

Vereador tem todo os reconhecimentos e respeito pelo trabalho que o secretário 

vem fazendo. Se eu hoje falar que realmente o trabalho que tem feito na 

rodoviária, vamos dizer, não tem a valia de nada, estou sendo hipócrita, isso 

estou sendo. Mas eu estou.... como se diz, eu não estou avaliando o trabalho que 

está fazendo, mas só que tem um porém: o que realmente traz dentro da 

comissão e que estou discutindo até logo do primeiro início, nós tivemos uma 

conversa e realmente do quê? A gente fazer uma parceria, que eles ficassem 

com a área hoje que eles estão usando e que deixassem essa área onde os 

ônibus encostavam antigamente, para a gente fazer o uso da rodoviária. Mas o 

quê? Eles não concordam, eles querem tudo. Agora, veja bem, eu fico o dia a dia 

aí, toda a hora que os ônibus passam aqui, vejo parar no meio da rua. Hoje nós 

hoje temos essa rua aqui, que hoje é mão única, que esse ônibus, ao invés de 
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virar aqui na nossa esquerda, poderia, se está à direita, entra dentro da rodoviária 

e sai nessa mão aqui, não ficaria no meio da rua, atender as pessoas... Agora, as 

pessoas ficam, as pessoas saem no meio da rua para poder pegar o ônibus, aí é 

impossível! Sendo que pode! Será que esse Barracão Cultural vai ser a salvação 

de Biritiba? Eu tenho certeza que não vai, isso eu tenho certeza absoluta, por 

todo o trabalho do secretário! Agora, se ele hoje, ele rever novamente, 

novamente, como se diz? No ano que vem ele rever novamente esse projeto e 

que queira entrar no entendimento, sim, a gente está aqui; eu não sou 

desmerecedor do que está fazendo, não, do que o secretário fez, não, 

absolutamente! Muito valioso, hoje, é que nem o senhor acabou de falar, hoje não 

temos... essa palavra que eu não gosto nem de dizer, de mendigo, mas é o 

seguinte... e bebum, não, eu acho que todos, cada um tem seu respeito; e se 

estão ali, talvez muitos não porque quer; são as suas necessidades. Mas está 

sendo valioso o que ele fez. Hoje a gente chega lá, não está cheiro de urina, isso 

ou aquilo, não, absolutamente. Então eu tenho a consciência disso aí. Agora, só 

que infelizmente eles não queiram tudo, não, eles não queiram abraçar tudo e 

deixar realmente... essa Rodoviária tem mais de 40 anos, 40 anos que ela já 

vendia leite, e que hoje, se você entrar lá embaixo, não tem um ponto onde um 

ônibus não possa parar! Então fica muito difícil para negociar. Muito obrigado!” O 

senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Só para esclarecer, eu não 

estou, em momento algum, questionando o parecer da comissão ou dos 

vereadores que votaram contrário ao projeto; o plenário é livre, cada um tem 

direito ao seu voto. O que eu estou querendo dizer é o trabalho que é 

desenvolvido no Barracão Cultural, ele legalizado ou não. O que a comissão fez 

foi um parecer técnico, e esse parecer técnico foi apreciado e a comissão optou 

pela rejeição e o plenário acatou. Como a presidência não tem o poder de 

desempatar, não tem o poder de votar, então foi rejeitado o projeto. Se 

empatasse, a todos, já estaria claro meu voto, isso eu não nunca escondi de 

ninguém, tá? Eu acho que quando eu falo a hipocrisia de não reconhecer, não é a 

comissão que está reconhecendo o trabalho, não, porque o que a comissão 

apontou foi dados técnicos; eu estou dizendo de um modo geral: quem não 

reconheceu o que está sendo feito no município de trabalho cultural, me 

desculpe, está totalmente fora do anexo, está totalmente fora do sentido. O 

vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

embora não seja regimental, eu só gostaria de aproveitar aí o gancho até da fala 

do nobre Vereador Lourival e deixar claro, embora a vossa excelência também já 

deixou claro, que eu não tenho nada com o secretário, inclusive eu parabenizo 

ele pelos trabalhos que ele vem desenvolvendo dentro do município, não só ele, 

mas também o seu corpo de trabalho. Ok? Então o que aconteceu hoje aqui, pelo 

menos o que transpareceu no meu voto, é a questão do espaço físico. Agora, 
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quanto à pessoa, ao trabalho da pessoa, da pasta que ele desenvolveu, como eu 

falei, é um excelente trabalho que ele vem fazendo, isso aí não tem problema 

nenhum, que eu tenho certeza que o secretário da cultura, ele vai continuar 

fazendo seu trabalho. Mas o que entrou em questão aqui hoje foi realmente um 

parecer técnico, que infelizmente veio a acontecer o que aconteceu. Mas não tem 

nada a ver com o secretário; parabenizo ele pelo trabalho que vem 

desenvolvendo dentro do município de Biritiba Mirim. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Eu só 

gostaria que fosse apontado por vossas excelências, não agora os crucificando, 

digamos assim, mas que fosse apresentado na hora do voto esses argumentos, 

na hora da votação, que aí seria embasado e justificado o voto. Nós votamos a 

duas, três horas atrás; agora, vossas excelências estão fazendo uma defesa 

contundente do porquê não concordam com o projeto, mas ainda em tempo de se 

corrigir, só pra continuar...”. O vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Só pra... era exatamente isso, como não terminou a sessão ainda e teve 

a fala justamente do Barracão da Cultura, então eu acredito que não tem 

problema nenhuma a justificativa até o término da sessão.”. O senhor Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Em momento algum. Sobre a questão do 

contrato do pronto-atendimento, como a vereadora Zuleika apresentou 

requerimento, o vereador Reinaldo colocou, uma coisa, vereador Reinaldo, que 

fique bastante claro e principalmente para os funcionários: se a Abraut ou 

qualquer outra entidade deixar de quitar a dívida com os funcionários, o 

município, Poder Executivo, a prefeitura, ela é corresponsável. Ela é que paga. 

Então em momento algum os funcionários serão prejudicados. É claro que isso 

pode demandar um tempo maior, como aconteceu em outras situações de 

prestadores de serviço não pagarem os funcionários e a prefeitura ter que arcar 

com a despesa. Então, sem receber, não vai, mas eu acho que foi de 

fundamental importância a vossa excelência ter levantado essa lebre, até porque 

eu sei que as informações que chegou é que essa nova empresa que entrou 

demitiu parte desse quadro de funcionários que era da Abraut e essas pessoas 

estão preocupadas em como vão receber. Eu, particularmente, até pelo bom 

trânsito que tenho com o secretário de Finanças, o Lineu e a Ivanete, vou 

questioná-los e ver como está a situação e ver a possibilidade de... até porque a 

prefeitura também tem que se precaver, porque se não se precaver, aí me 

desculpe, aí é malhar em ferro frio. Se vê que a empresa não vai pagar, então 

retém, ou paga parcelado: „Ó, estou te pagando uma parte para você quitar; você 

não quitou? Não recebe o restante‟, até porque lá na frente, o quê que vai 

acontecer? A Prefeitura vai ter que pagar! Então a empresa, enquanto não quitar 

a dívida com os funcionários, não recebe o restante do serviço prestado, até 

porque não existe mais o contrato. Agora me preocupa muito, vereador Reinaldo, 
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essa questão do contrato de transporte escolar. Mais uma vez não chegou nessa 

casa o aditivo desse contrato. Quando vossa excelência fala em R$ 812 mil, se 

for 31 dias, 31 dias vezes os 27, estaria dentro dos R$ 812... 800 e alguma 

coisa... estaria dentro do valor, 31 dias letivos - letivos – agora, se for 31 dias 

corridos e se pagando esse valor de 812, aí está errado. Mas isso, eu lhe garanto 

pra vossa excelência: amanhã eu estarei na prefeitura e amanhã eu vou requerer 

cópia desse termo aditivo, amanhã eu vou requerer cópia pessoalmente do que 

foi empenhado e quantos dias eletivos foram emprenhados, porque se houve 

isso, isso é uma distorção enorme. Eu não vou fazer nenhum tipo de acusação, 

até porque vossa senhoria levantou esse questionamento na casa, tá certo? 

Como não chegou pra gente ainda, por isso não foi repassado, porque tudo que 

chega na casa, dos contratos, imediatamente, às vezes não chega nem para a 

presidência, de imediato, a diretora da casa: „Olha, chegou os atos 

administrativos‟, primeira ordem: „encaminha a todos os vereadores‟. Aí da 

mesma forma, simultaneamente, chega para vossa excelência, chega para mim. 

Mas amanhã pela manhã estarei no Executivo questionando. O vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “Referente ao senhor presidente e à 

transparência que está trabalhando aqui na câmara, queria parabenizá-lo, porque 

os contratos estão chegando todos na mão deste Vereador, pelo menos que 

acompanha os contratos. Este documento que eu solicitei, eu solicitei direto à 

prefeitura e solicitei o edital de capa a capa. E o contrato iniciou o termo aditivo 

do dia 1º de agosto e se encerrou no dia 1º de novembro, três meses. Aí se você 

fizer a conta do 1º de agosto ao 1º de novembro, 90 dias corridos, e aí já fizeram 

o termo aditivo, aí sim, por isso que me causou estranheza, porque aí sim 

colocaram 31 dias letivos. Antes, os 90 dias foram corridos, agora não, agora 31 

dias letivos, do mesmo modo que era o anterior, 200 dias letivos, que eu entendia 

que era o certo. Só que esses 90 dias e os 31 dias não coincidiram. O próprio 

contrato em si, ele está desmentindo e falando... tendo controvérsia em si próprio. 

Obrigado, Presidente!”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Amanhã estarei no Executivo, na sede do Executivo e vou analisar isso 

pessoalmente; 90 dias, você pode fazer um contrato por 90 dias referente a „x‟ 

dias letivos; da mesma forma, pode-se fazer 31 dias referente a „x‟ dias letivos. O 

que é nós precisamos pegar é o contexto que diz o termo aditivo, porque não 

existe... se você pegar 1º de agosto à 31 de dezembro, nós não temos 90 dias 

letivos, não temos 90 dias letivos. O ano é 200 dias letivos; o contrato se 

encerrou no dia 1º de agosto; teria que ser feito o quê na época? Quantos dias 

letivos faltam? Ah, 47 dias, 37 dias letivos, então é 37 dias empenhados. O 

contrato pode ter 90 dias, por três meses, mas referente a „x‟ dias letivos. 

Prorrogou-se por 90 dias, aí pegou setembro, outubro, novembro. Quantos dias 

letivos foram pagos nesses 90 dias? Prorrogou-se novamente; eu até entendo 
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que é passível de uma prorrogação, porque se encerrou o contrato e é complexo 

a questão do transporte escolar, você não monta uma planilha da noite para o 

dia, apesar que já está há cinco anos, poderia ter mudado isso aí há muito tempo, 

mas não vem ao mérito, não foi feito, então não é eu que vou questionar agora, 

vou questionar posterior, a hora que eu fizer esse levantamento. Aí você pega e 

prorroga por mais 30 dias, o quê que diz esses 30 dias? É 30 dias corridos, mas 

empenhados 30 dias R$ 27 mil? Ou é 31 dias letivos? Porque se encerrou no dia 

primeiro de novembro, 1º de novembro, nós temos os dias letivos até o dia 6. 

Quantos dias letivos tem do dia 1º de novembro, que se encerrou o contrato, ao 

dia 6 de dezembro? Se der os 31 dias letivos, está dentro, se não der, aí nós 

vamos ter que apurar para ver o que ocorreu.”. O vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Só para finalizar, só para o senhor presidente ter 

noção em termo de valores, o anterior, há um ano, que era 200 dias letivos, era 

no valor de R$ 5,4 milhões; esse valor de quatro meses que dá, quatro meses e 

10 dias, já está dando R$ 3,25 milhões em quatro meses, então está bem fora do 

contexto.”. O senhor Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Eu não sei se 

vossa excelência puxou esses dados apenas pelo empenho do fornecedor, 

porque também... Ah tá, pelo próprio processo, porque pelo empenho do 

fornecedor, você tem outros serviços prestados, então às vezes a gente acaba 

comendo esse lapso, comendo essa bola, entre aspas, „Olha, o Fábio está 

prestando serviço lá, está ganhando 20 mil‟ e, na realidade, o contrato é de 12, só 

que ele prestou um serviço de três, um exemplo, não que o vereador Fábio preste 

serviço, que ele nem pode prestar, mas um exemplo: uma empresa „x‟ presta 

serviço lá, mas teve outros empenhos, então às vezes muitas pessoas não 

entendem o Portal da Transparência e acha que é o volume tudo em cima 

daquele objeto, e não é, são diversos objetos empenhados. Mas se vossa 

excelência depois permitir uma cópia desse material que vossa excelência 

recebeu, eu ficaria grato e amanhã eu vou dar uma analisada e eu pessoalmente 

irei no Executivo questionar sobre essas questões. Bom, eu acho que, para 

encerrar, nós... apesar de até extrapolamos hoje o horário, mas eu acho que um 

dos objetivos pelo menos estava alcançado, de que é colocarmos as pautas em 

dia, os projetos em dia, para que na próxima sessão nós possamos ter um 

trabalho um pouco mais tranquilo. Nós conseguimos hoje deliberar uma série de 

projetos, tem poucos projetos na casa, que na próxima sessão a gente consegue 

já deliberar. Solicito aos vereadores, tem um Projeto de Lei ainda para ser 

discutido, que já solicite para colocarmos na pauta da reunião de quinta-feira às 

15 horas, quinta-feira às 15 horas, reunião das comissões, até porque tem um 

projeto que foi deliberado hoje, que fala sobre a questão do pró-labore, então eu 

quero na próxima sessão, eu quero colocar esse projeto, então quinta-feira a 

reunião das comissões. Peço... peço encarecidamente que os nobres vereadores 
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das comissões estejam presentes, estejam presentes, para que a gente possa já 

discutir não só o projeto do Executivo que está na casa, mas também os outros 

projetos pendentes dos nobres vereadores. Acredito que só tenha... às 15 horas, 

às 15 horas, quinta-feira às 15 horas, então solicito encarecidamente, até porque 

nós temos mais uma sessão apenas, e eu não gostaria de chamar extraordinária. 

Então, até para poupar vossas excelências de extraordinária, solicito 

compareçam na reunião das comissões. Terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço a todos os presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 02 de dezembro de 2019. 
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