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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019.  

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 

Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues 

Lares, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de 

Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo 

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter 

Machado de Almeida, 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 procedessea chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 92 do Livro nº. 14, 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 11 de fevereiro 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 Presidente solicitou então a leitura do Ofício nº 023/2019. 2. Leitura do Ofício 

n.º 023/2019 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portariasn°29, 31 ao 46, 48, 49, 51/2019 

*Decretosn°3388, 3389/2019 *Termo Aditivo de Fomento n° 02 ao Termo de 

Fomento n° 001/2017. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O 

Sr. Presidente solicitou a leituras das Indicações nº 016 a 027/2019.O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicitou pela ordem: “Gostaria de pedir para que seja 

incluso uma indicação, é um assunto urgente por conta das chuvas, e recolhi 

agora no final de semana e gostaria de estar solicitando a inclusão.”. O Sr. 

Presidente colocou em discussão e votação o requerimento verbal do 

Vereador. APROVADO. 1. Indicação nº 016/2019 de autoria do Nobre 

Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

providencie com a máxima urgência possível passar a máquina motoniveladora 

e colocar cascalho ou entulho na Estrada do Sertãozinho no trecho conhecido 

com Pedro da Véia. 2. Indicação nº 017/2019 de autoria do Nobre Vereador 

Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 

mesmo interceda junto ao Setor de Obras do Município visando cascalhar e 

passar a máquina motoniveladora no aterro que liga a Granja Tok até 
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propriedade do Sr. Yamada Noriho, no Bairro do Sertãozinho. 3. Indicação nº 

018/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor 

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

Departamento Competente para que providencie com a máxima urgência 

possível efetuar o serviço de roçada atrás da Creche Municipal Lucidio Leme 

da Cunha. 4. Indicação nº 019/2019, de autoria do Nobre Vereador Paulo 

Rogério dos Santos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, a 

construção de lombada na Avenida Maria José de Siqueira Melo, em frente ao 

n° 95, no Bairro Jardim Takebe.5. Indicação nº 020/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda a Secretaria Competente a manutenção e 

expansão da iluminação pública na Estrada Municipal Castellano, na Avenida 

Brasil e em toda a extensão do Bairro Castellano, nesta Cidade. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 247/2017, 411/2017 e 044/2018 e 087/2018 e 

102/2018. 6. Indicação nº 021/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda a Secretaria Competente a instalação de 06 pontos de luminárias 

completos em caráter de urgência, na Rua Miguel Vicente Chelucci, do início 

da Rua até à altura do n° 20, no Bairro Vertentes, nesta cidade. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 460/2017 e 081 e 097/2018 e 143/2018 e 163/2018. 

7. Indicação nº 022/2019 de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda à 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes os estudos necessários para a 

alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do condutor do veículo 

na Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a Rua José Oliva Melo 

ou Coronel Silvino de Miranda Melo. Esta indicação reitera a indicação n° 

166/2018 junto com mais 12 pedidos de reiteração da mesma.8. Indicação nº 

023/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

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

Departamento Competente para que faça um estudo na implantação do 

transporte público para os bairros de Casa Grande, Terceira, Sertãozinho, 

Casqueiro, Castellano, Nirvana, Santa Catarina, Rio Acima e todos os bairros 

afastados. 9. Indicação nº 024/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

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

mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que faça a 

manutenção das ruas e estradas dos Bairros Casa Grande, Terceira, 

Sertãozinho, Casqueiro, Castellano, Nirvana, Santa Catarina, Rio Acima e 

Carcará. 10. Indicação nº 025/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

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

mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja efetuado o 
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trabalho com a máquina motoniveladora e cascalhamentoem todas as vias do 

bairro Nirvana.11. Indicação nº 026/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio 

de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Estrada dos Barbosa e na Rua Carlos Caminha, situadas no loteamento 

Chácara São Luiz.12. Indicação nº 027/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços limpeza e desobstrução das valetas nas 

margens da Estrada do Sogo, em toda sua extensão. Terminadas as 

Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou 

a leitura do Projeto de Lei nº 010/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 1. Projeto de Lei nº 010/2019: Institui a 

proibição de inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não 

possam ser usufruídas de imediato pela população. Terminados os Projetos em 

Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura 

dos Requerimentos nº 023 a 032/2019 e da Moção de Repúdio nº 004/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 023/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que sejam tomadas as devidas providências com relação a 

manutenção de todas as vias do Bairro Vertentes. APROVADO. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 024/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam tomadas as devidas providencias em relação a 

manutenção de limpeza e iluminação pública nos Bairros Santo Antonio I e II e 

Bairro Vista Linda. Este requerimento reitera o de n° 032/2018, n° 134/2018 e 

n° 281/2018. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

025/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja realizada 

manutenção em uma tubulação na Rua Luiz Vaz de Camões, Cruz das Almas 

(em frente à residência de n° 172). Este requerimento reitera o de n° 169/2018. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS.4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 026/2019: 

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

Órgão Competente que seja encaminhada a esta Casa de Leis, documento 

com relação dos servidores contratados em cargo de confiança (D.A.S), 

detalhando: Nome do Servidor, Valor do D.A.S (cargos de direção e 

assessoramento superior) e onde está lotado. APROVADO. AUTORIA DO 
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NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO.5. Em única discussão e votação 

Requerimento nº 027/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que urgente, faça estudos e planejamento para montar uma equipe de 

trabalho intersecretarias, “mutirão com todas as secretarias para que faça uma 

ação nos bairros com dia e horário pré-determinado assim como limpeza, 

roçada, cata entulho e treco, manutenção em geral e demais benefícios ao 

bairro. O Vereador Jorge Mishima solicitou pela ordem: “Parabéns, nobre 

Vereador. Eu acho de suma importância não só entre as secretarias, mas, no 

Japão, um exemplo que talvez não caiba aqui entre nós, mas a própria 

população contribui, uma vez por mês, para que faça limpeza em volta de todo 

o seu terreno. Eu acho de suma importância. Parabéns, vossa excelência.”. 

APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 028/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que faça estudo e 

planejamento para viabilizar um canil público e uma área para cuidar e retirar 

animais em situação de risco e abandono. O Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Para discussão do requerimento, eu gostaria de fazer uma 

colocação em cima desse requerimento do nobre Vereador Eduardo Melo, que, 

assim, o canil público é de grande necessidade no nosso município. 

Infelizmente, o que ocorre é que a prefeitura, o Poder Executivo, ela não tem 

suporte técnico e financeiro para executar esse tipo de trabalho, porque não é 

só simplesmente colocar um canil lá, você tem que ter um veterinário, você tem 

que ter o medicamento, você tem que ter alimentação, tem todo um custo 

operacional nisso. É importante, sim, de grande valia, sim, o requerimento de 

vossa excelência, mas eu acho que, para reforçar isso, eu acho que a 

prefeitura deveria, pelo pouco corpo técnico que ela tem, mas deveria buscar 

projetos junto ao governo do estado, ao governo federal, porque o governo 

federal tem recursos para este tipo de projeto. Nós temos diversas cidades aí 

que têm projetos com parcerias com a iniciativa privada. Mas infelizmente o 

nosso setor que cuida especificamente dos pets, ele simplesmente fica 

engessado, né? Por exemplo, Mogi tem um canil que... tem dois, né? Centro de 

Zoonoses, que tem convênio com ONG que, inclusive, captou recurso do 

Governo Federal para implantação... é claro que não basta você implantar, 

você tem também que fazer a manutenção disso. Só que, para manutenção, 

você consegue as parcerias. Então acho que, além da construção do canil, eu 

acho que, para reforçar o requerimento de vossa excelência, é colocar os 

departamentos responsáveis pela zoonoses para trabalhar nesse sentido de 

buscar recursos através de projetos, porque tem uma infinidade de modelos de 

projetos, e não compete ao Legislativo executar esse projeto ou pleitear esse 

projeto. Nós podemos intermediar junto ao governo federal pra que, através de 

emendas parlamentares, consigamos recursos para isso, mas principalmente 
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do Executivo, para que a gente possa obter esse tão desejado projeto de canil. 

O ano passado eu estava com um projeto de lei que tratava especificamente 

sobre o pet, né? Só que nós fomos aprofundando, aprofundando, chegou uma 

hora que, infelizmente, falamos: „É inviável justamente porque não tem essa 

estrutura.‟. Nós acabamos recuando até para discutir com a sociedade civil de 

que forma que nós vamos implantar, mas parabéns pelo requerimento de 

vossa excelência.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou 

pela ordem: “Gostaria de parabenizar o requerimento do nobre vereador e dizer 

que também na legislatura passada nós entramos com um projeto aqui nessa 

Casa, tramitou um projeto onde tinha um convênio do o profissional Clander, 

né, que ia liberar uma emenda de R$ 150 mil, bem como um terreno público da 

prefeitura. E assim que acabou a legislatura, o próprio Clander e a Fernanda, a 

veterinária, procuraram o prefeito, tem uma área no Casqueiro lá, que é área 

da prefeitura, até já com uma casa que seria ideal para doação. Então estava 

em estudo, porém, agora mudou o prefeito... Eu encontrei outro dia com o 

Clander, eu falei: „Clander, vamos tentar voltar agora, que é época de pedir 

emenda e vamos tentar ver se a gente consegue uma emenda porque 

justamente para a prefeitura, talvez seja dispendioso, não tenha condições, 

mas uma ONG, que ela possa receber uma subvenção do estado e até uma 

força, bem como a prefeitura colaborar com o próprio público, seria ideal.‟. O 

que não pode agora é a gente ter a quantidade que a gente tem de animais aí, 

cachorro na rua, na praça, né, e animais abandonados à mercê. Então queria 

parabenizar o vereador e falar a todos que, até se for o caso, nós vereadores 

chamarmos aqui o Clander, a Fernanda, que têm esse projeto daí. Ela tem já 

uma ONG do irmão dela já que poderia estar... já tem tempo de transformar em 

utilidade pública e receber subvenção e fazer a parceria com o prefeito.Porque 

você terceirizando, você consegue minimizar o custo e fazer atingir. Aí a gente 

busca recurso. Que nem você falou, não falta projeto, e ajudar essa turma aí. 

Não pode também esquecer da causa animal aí. Parabenizar o vereador!”. O 

Vereador José Rodrigues Lares solicitou pela ordem: “Também gostaria de 

parabenizar o nobre Vereador pelo requerimento 028 e dizer que esse 

problema, na minha chácara, é seríssimo. Eu, a semana passada, minha 

esposa comprou mais de 12 injeções pra aplicação em cachorro. Que que 

acontece? Os funcionários que trabalham... E cachorro é assim: você tratou um 

dia, ele volta de novo. Eles vão passando pela rua e soltando cachorro e acaba 

o pessoal dando comida; deu comida uma vez, o cachorro volta de novo. E 

você pensa num cachorro carinhoso que é cachorro de rua, que você deu, 

tratou, pronto, começa a deitar, virar as pernas para cima assim, e minha 

esposa fica doida, fala: „Tem que aplicar injeção, senão vai criar de novo...‟. 

Então gostaria de parabenizar o nobre Vereador e dizer que é seríssimo esse 
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problema que nós temos no nosso município, que tem gente até de fora que 

vem e solta cães aqui nossa cidade. Parabéns, nobre Vereador!”.O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicitou pela ordem: “Eu também quero 

parabenizar o nobre vereador. Eu também me encontro com esse problema, eu 

tenho mais de 10 cachorros lá em casa que o pessoal passa na rua e solta e 

deixa nem frente ao portão, e eu acabo criando por causa da minha filha. Então 

quero parabenizar. E, se for atendido, será de grande valia para o nosso 

município. Parabéns!”. O Vereador Fernando José Gonçalves diz: “Só pra 

encerrar a discussão, caso o Nobre Vereador Marcelo, como sugeriu, 

apresente requerimento para formação, podemos criar uma comissão especial 

para atender especificamente à questão dos pets na nossa cidade, inclusive 

com a elaboração de leis. Tem alguns municípios... no anteprojeto de lei que 

estava montando, inclusive, punia com multa - e multa pesada - as pessoas 

que abandonam animais nas estradas, em locais... Então, inclusive, essa ideia 

constava dentro desse projeto, consta ainda, né, mas que poderia se montar 

uma comissão especial para tratar especificamente dos pets em nossa cidade, 

com prefeitura, com Câmara, com sociedade civil organizada, com as 

entidades, para que a gente possa estar discutindo, elaborando uma legislação 

específica para isso.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR.7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 029/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que coloque em prática a Lei Complementar (Planos de Cargos e 

Carreiras dos Servidores da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim) n° 09, de 22 

de dezembro de 2004. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Na 

realidade, eu gostaria de parabenizar os nobres vereadores que assinaram 

esse requerimento, mas além de requerermos, nós temos que exigir, não só 

nós, vereadores, mas o próprio funcionalismo, de que se cumpra o plano de 

carreira. É um absurdo; desde 2004, o plano foi elaborado e não se cumpre. Na 

realidade, nós estamos 15 anos atrasados, né, foi 15 anos o último plano 

aprovado, foi na época do governo Jacaré ainda. Eu tenho certeza que o que 

precisa ser feito hoje não é cumprir, é atualizar o plano de carreira, porque 

muita coisa já está defasada com as mudanças da legislação trabalhista, 

principalmente. Então acho que antes... é claro que têm alguns requisitos que 

têm que ser cumpridos, sim, mas tem muita coisa que já está defasada nesse 

plano. Então acho que deveria se fazer uma revisão do plano, do plano de 

carreira dos servidores da prefeitura da mesma forma que nós estávamos 

discutindo essa semana o Estatuto do Magistério, que está lá há quantos anos 

parado lá? Prometeram, prometeram, entrou comissão, saiu comissão, entrou 

expert, saiu expert, e nada! Também não veio para essa Casa. Então é válido! 

Gostaria de parabenizar os vereadores pelo requerimento, mas que se 
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atentassem também que nós, enquanto vereadores também, nos 

atentássemos para atualização desse plano de carreira, que algumas coisas, 

nós, enquanto Legislativo, que não geraria despesa. Prova disso é um dos 

projetos de lei que vai entrar hoje em pauta do vereador Reinaldo, que trata da 

questão da flexibilidade de folgas para os funcionários da educação. Então 

esse plano de carreira, ele precisa ser atualizado também, né? Então gostaria 

de parabenizar os nobres vereadores pelo requerimento.”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicitou pela ordem: “Quando fiz esse requerimento 

aí, foi através de alguns funcionários públicos que haviam feito alguns 

protocolos solicitando o enquadramento de alguns benefícios que eles teriam, 

né, devido à lei, que é desde 2004, mas sempre a resposta era negativa do 

Executivo. Então esse pedido é só para que seja praticada a lei, que se existe 

a lei, eles têm o benefício. Então por isso que foi feito o requerimento. E 

agradecer ao vereador Juniel que assinou em conjunto comigo aí. Se algum 

Vereador quiser, tiver a intenção de assinar junto, pode assinar junto também.”. 

O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar os vereadores e dizer que também aqui é uma solicitação 

nossa também, tanto na gestão passada, como no começo dessa gestão, 

embora com outro prefeito, da aplicação, porque a gente sabe que o plano de 

carreira, ele prevê a implantação, por exemplo, de 3% durante um triênio, o que 

é muito pouco, mas traria bastante benefício, bem como a questão da 

capacitação do funcionário público e estimular ele a produzir mais, a estudar 

mais, a se a esforçar mais, se ele fosse recompensado através do tempo e a 

dedicação para o trabalho. Então gostaria de parabenizar e solicitar também 

autorização para assinar junto esse requerimento. A gente que já lutou tanto 

aqui, porque a gente sabe da importância do funcionário público municipal.”. O 

Vereador Sérgio de Paula Franco solicitou pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar também os nobres vereadores por esse requerimento e dizer que, 

com relação a uma lei que não está sendo aplicada, tem um problema 

seríssimo aí do Executivo que já vem de longa data. Acho que requer até uma 

justificativa do atual prefeito e dos ex-prefeitos que passaram o porquê que não 

colocou em prática a lei. Uma lei que não é colocada em prática, existe um 

problema seríssimo por parte do Executivo. „Ah, mas a lei pode estar 

ultrapassada‟, cumpra-se do jeito que está, e se tiver que alguma coisa a ser 

adequada, no transcorrer do tempo, façamos essas alterações, mas cumprir a 

lei é só obrigação. Então que se cumpra hoje aquilo que era para estar se 

cumprindo há 15 anos.”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Apenas para complementar da minha parte, apenas um exemplo do que... o 

quanto está defasado e o quanto não se cumpre da forma correta: um grupo de 

funcionários me procurou a um tempo atrás, mais especificamente, o ano 
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passado, e nós ficamos praticamente, mesmo com o parecer de um dos 

procuradores, favoráveis ao direito do funcionário, que seria a incorporação lá 

do seu quinquênio baseado nos seus vencimentos atuais já incorporado com 

as vantagens. E no estatuto fala que o benefício seria concedido mediante a 

referência do funcionário. Ora, se você pega um escriturário, por exemplo, que 

tem o piso dele é mil... vou colocar aqui R$ 1.500, mas ele tem 20 anos de 

carreira, ele tem 20anuênios, tem quatro quinquênios, e essa incorporação era 

feita em cima do piso de 1.500, não feita em cima dos anuênios e quinquênios 

que era um direito garantido dos funcionários deles. Para vocês terem uma 

ideia de como está defasado isso, né? Então nós discutimos, discutimos 

seriamente com o Executivo, na época, ainda era o Prefeito Jarbas, discutimos 

com a procuradora-geral. Hoje, com muito custo, com muito custo, esses 

funcionários conseguiram incorporar as vantagens que é de direito. Então só 

pra esclarecer, esse é só um tópico do que comprova do plano de carreira e 

tudo mais, né? Hoje o funcionário, ele entra e não tem um incentivo, apesar de 

estar na lei, mas se ele se qualificar, se ele se profissionalizar, se ele se 

graduar, se ele fizer uma universidade, se ele fizer um bacharelado, se ele 

fizer... enfim, qualificação, infelizmente, não tem nenhum tipo de benefício, e 

isso consta no plano, né?”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Ainda com esse comentário, eu lembrei de uma situação que seria 

muito importante para a educação, que eu sei que ocorre em alguns 

municípios, por exemplo, Bertioga, professor que faz pós-graduação, mestrado, 

doutorado, eles têm uma gratificação a mais, eles recebem algo a mais, até 

porque eles estão se especializando para repassar para os alunos. Então eu 

acho que todos os servidores que buscarem algo a mais têm que ser 

reconhecidos, esse é o principal motivo deste requerimento.”. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: “Justamente, nobre 

vereador, é isso que eu falei da capacitação; o cara se capacitou, vai ter mais 

competência para atender, deve ser remunerado melhor. É aí que está o plano 

de carreira, para estimular ele a atender melhor o munícipe. Está de parabéns 

aí!”. O Vereador Fernando José Gonçalves encerra: “E lembrando que não só 

o plano de carreira, mas nesse caso específico de Bertioga, ele já consta no 

estatuto do magistério, que é o que nós cobramos para que venha para essa 

Casa e que estão lá pedalando, pedalando, pedalando e nós não temos esse 

poder de trazermos para cá o estatuto e colocarmos enquanto o Executivo não 

mandar.”. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

030/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto a Secretaria Competente para que os policiais civis, a guarda municipal, 

carcereiros e agentes penitenciários não paguem passagem de ônibus da 

EMTU. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: 
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“Sr. Presidente, eu gostaria só de comentar com o nobre vereador que ano 

passado ou retrasado, se não me engano, eu também já fiz uma solicitação e 

esse convênio já existe, porém ele não está previsto justamente para guardas 

municipais de outro município. Agora para guardas civis, carcereiros já 

compreende. Pede só para que seja o convênio exposto; até o carcereiro Silva, 

o Genival veio aqui na época requerer, eu fiz para ele, tá? Se eu não me 

engano, o ano passado ou retrasado eu já fiz esse requerimento, mas gostaria 

de parabenizar, uma vez que os policiais não são fardados e precisam de 

transporte pra locomoção.”. APROVADO. 9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 031/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, ao 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, 

Senhor Alexandre Baldy de Sant‟Anna, ao Excelentíssimo Senhor Secretário 

de Estado da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Senhor Aildo 

Rodrigues Ferreira e ao responsável por este setor da DER, para que instale 

placas informativas sobre ciclistas, ou para ser criado um corredor de ciclismo, 

em toda a extensão da Rodovia Alfredo Rolim de Moura (SP-88). O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicitou pela ordem: “Gostaria de deixar avisado aqui 

no plenário, esses dias eu e o vereador estávamos indo para São Paulo, eu e o 

Juniel da Costa do Camilo e, no caminho, ocorreu um acidente de ciclista. Até 

já tinha comentado com o Vereador sobre o risco, né? Todo ano eu vou para a 

romaria, e indo para Aparecida, tem diversas placas, né, até foi uma das ideias 

para que coloque placa na extensão da via, porque hoje, mais ou menos de 50 

a 100 ciclistas andam pelo acostamento de Biritiba, Salesópolis, Mogi e, para 

segurança deles, seria de extrema importância, porque, além disso, poderia vir 

fazer algum trabalho na área de turismo, por que quantas pessoas de São 

Paulo não vêm andar aqui pela estrada, Jacareí? Diversas pessoas andam 

pelo trecho aqui, até por ser mais tranquilo. As bicicletas que eles usam são de 

valores altos, então também, para cá é um lugar mais calmo, não tem assalto; 

em outros trechos aí tem bastante assalto... Obrigado, Sr. Presidente.”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Parabéns, nobre 

Vereador! Fiquei muito feliz pelo seu requerimento, gostaria de assinar junto 

com o senhor, até a gente estava junto indo para São Paulo, acabou de 

comentar, e deixar isso bem claro, porque eu acabo notando que a gente 

recebe aqui em Biritiba um monte de ciclistas em final de semana, até por ser 

uma cidade bem tranquila, bem acolhedora, isso acaba fomentando o turismo 

de Biritiba. Então, assim, a gente tem que ter esse interesse, esse olhar, esse 

carinho e esse respeito por todos os ciclistas aí da região. E sem contar a 

segurança. Então a gente acabou vendo o desespero da família que acabou 

atropelando o ciclista, sendo que foi uma fatalidade, mas graças a Deus, deu 

tudo certo. Gostaria de assinar junto com o senhor, parabenizar pelo seu 
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trabalho, e a gente estamos juntos!”. O Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Gostaria também de parabenizar o Vereador Reinaldo pelo requerimento. 

Eu acredito que dá muito mais de 100, viu, vereador Reinaldo? Nos finais de 

semana, nos finais de semana, quem utiliza muito a rodovia nos finais de 

semana percebe, porque aqui nós temos praticamente, não sei quais são 

especificamente as modalidades, mas tem umas que fazem as modalidades de 

asfalto e a outras fazem de cross, tipo Cross Country, que vai para as estradas 

rurais e tudo mais, né? E conhecer também os nossos pontos turísticos. Então 

ali naquele autoposto Cocuera mesmo, muitas pessoas que advêm da região 

param os seus carros ali, fazem o trajeto ali do Cocuera, às vezes, até o Pomar 

do Carmo ou, às vezes, até Salesópolis ou, às vezes, até à Estrada de Casa 

Grande, indo até à portaria da Sabesp e depois retorna. Então é de grande 

valia esse requerimento e de grande valia a sinalização para que possa auxiliar 

os ciclistas.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicitou pela ordem: “Só 

gostaria de tecer mais um comentário aqui: tem um aplicativo que os ciclistas 

usam e até foi colocado junto ao requerimento, que só no ano passado, 

passaram 3.547 ciclistas diferentes pela Mogi-Salesópolis. Então é lógico que 

todos os ciclistas andam muito mais vezes durante o mês, mas diferentes, 

foram 3.547 pessoas diferentes que passaram pela estrada no ano passado.”. 

O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “E isso mostra a importância não 

só do esporte, mas também do turismo e da economia local.”. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: “Só pra sugestão: 

encontra-se já em elaboração, uma sugestão do Wesley, do Juizado de 

Pequenas Causas, um projeto de lei que cria uma ciclovia, guardrail paralelo. E 

a gente vai ajudar a fazer esse projeto, com sugestão dele. Quero deixar aqui 

também, quem mais quiser assinar comigo esse projeto de lei, ele estuda a 

colocação do guardrail para proteger e pedir também para a prefeitura para 

entrar em acordo com os proprietários para conceder, porque não há espaço 

físico hoje para se criar uma ciclovia, se não for apenas por parte... Então tem 

que ter o projeto de lei onde entra o Detran e o proprietário, que nem da parte 

do Caquieiro aqui, que possa fazer inclusive de pedestre também um caminho 

seguro até o 18. Mas está de parabéns! E assim que tiver a minuta pronta 

desse projeto, eu quero trazer para quem mais quiser assinar comigo.”. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

032/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicitação de redutor 

de velocidade na Rua Antônio Etelvino de Andrade de preferência na altura da 

casa da senhora Teresa Ishi.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicitou pela ordem: “Gostaria só de frisar novamente que eu fiz isso aí devido 

à demanda da senhora Teresa Ishi, porém, está só reforçando também o que o 
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professor Sérgio fez. Inclusive, eu pedi autorização para ele para poder fazer 

também, para não parecer... E também acho que o Jorge foi requisitado pela 

mesma, porque ali a gente acredita que, com a malha asfáltica, ficou o tráfego 

muito... então só estou querendo reforçar e atender o pedido da munícipe. 

Muito obrigado.”. APROVADO.11. Em única discussão e votação a Moção de 

Repúdio n° 004/2019 à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP). O Vereador Sérgio de Paula Franco solicitou pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o nobre Vereador pela moção e dizer que essa Casa 

já aprovou uma lei que exige um prazo de 72 horas para que a empresa faça o 

reparo. A gente sabe que, em 72 horas, é pouco provável que ela vai realizar. 

Mas não estamos falando de 72 horas aqui, estamos falando de uma semana, 

15 dias, um mês, três meses e o reparo não é feito! Quer dizer, espera 

esburacartoda a cidade e depois vem um caminhão que não comporta todos os 

buracos e faz-seo reparo e aí fica já devendo alguns, e aí continua 

esburacando, né, parecendo um queijo suíço a cidade, e depois a gente vai 

continuar reclamando, porque a gente pede pra fazer um reparo, pede uma 

lombada, pede um tapa-buraco e sabe a dificuldade que é. Agora se vem uma 

empresa que faz o buraco e não faz o reparo, aí acabou, né? Aí a gente vai 

ficar aqui malhando em ferro frio. Então parabéns, Vereador, pela sua 

moção.”.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicitou pela ordem: “Quero 

parabenizar também o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pelo 

requerimento e dizer que a Sabesp deixa a desejar nesse serviço prestado que 

ela faz na nossa cidade. Olha a valeta que eles fizeram na Ferdinando Jungers, 

já vai para um mês e nem tapa os buracos. Parabéns pelo requerimento, 

Vereador.”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz:“Eu só gostaria de 

parabenizar, é lógico, o vereador Marcelo pelo requerimento, mas destoar um 

pouco do requerimento de vossa excelência e dizer o seguinte: a Moção de 

Repúdio deveria ser feita ao Executivo Municipal, porque é a competência do 

Executivo de fiscalizar. Nós temos um projeto de leide minha autoria no ano 

passado, que o Vereador Sergio acabou de citar, que nós discutimos nas 

comissões que a ideia inicial era de 48 horas para o reparo. Aí, com muito 

consenso, com muita discussão entre os nobres, nós chegamos num prazo de 

72 horas, que seria um prazo razoável para que a empresa de saneamento 

básico, a Sabesp, fizesse a recuperação da via. Na rua da minha casa tem um 

buraco que tem 47 dias, 47 dias. Agora a Sabesp, ela sabe que existe essa lei? 

Primeira pergunta. A segunda pergunta: se ela foi notificada da lei, cadê o 

Executivo que não cumpre a sua parte de aplicar a multa? E nós, inclusive, no 

projeto de lei,estipulamos a quantidade de UFBM para a multa. Então a 

Sabesp, ela está extremamente errada? Está, mas mais errado estáo próprio 

Executivo, que não faz o papel dele que é de fiscalizar, de colocar a 
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fiscalização na rua, fazer todas as notificações de todos os buracos, ir lá e 

notificar a Sabesp para que em 72 horas cumpra a lei. A lei foi feita para ser 

cumprida. Não é porque a Sabesp que é a poderosa do estado,que é as 

meninas dos olhos do governador ou dos governadores, que pode deitar e 

rolar! Ela tem que cumprir a lei municipal como todas as empresas que prestam 

serviço nessa cidade. Por isso, Vereador Marcelo, eu gostaria de destoar um 

pouco do requerimento e até, com todo respeito a vossa excelência, mas 

destoar um pouco da formulação do requerimento, porque é inadmissível uma 

empresa que tem o poderio financeiro que é a Sabesp fazer esse descaso 

público com a nossa cidade. Isso chama-sedescaso público por parte da 

empresa. Mas também, diga-se de passagem, por omissão do poder público, 

por omissão do poder público. Essa lei, seja da época do ex-prefeito Jarbas, 

seja agora da época do prefeito Walter Hideki, é um descaso do poder público 

para com a população.Não adianta culparmos só a Sabesp e eximirmos a 

responsabilidade da prefeitura. A Prefeitura, sim, o Executivo, sim, tem 

responsabilidade nisso, porque poderia autuar a empresa pelos desmandos, 

pelos desmazelos que ela vem fazendo na nossa cidade. E isso fica mais 

evidente quando nós pegamos uma Avenida como a Ferdinando Jungers, que 

é a de maior tráfego. Especificamente na rua da minha casa, o fluxo de veículo 

é pequeno. Se ela não tampa nem na frente da Ferdinando Jungers, queestá 

todo mundo passando toda hora, você imagina na rua desse nobre vereador 

que não tem acessibilidade ou na rua de demais munícipes que não tenha o 

fluxo de veículo. Então eu gostaria apenas de... parabenizo o vereador pelo 

requerimento, mas eu gostaria de fazer esse adendo pelo descaso tanto da 

Sabesp quanto do poder público de não fiscalizá-la.”. O Vereador Marcelo 

Batista de Mirando Melo solicitou pela ordem: “Gostaria só de colocar que, 

como eu citei aí, para que seja atuado pela fiscalização da prefeiturae tomadas 

as providências. Mas eu tive também o cuidado de, há mais ou menos quando 

eles começaram a fazer o serviço, de ligar para o Geraldo. Falei: „Geraldo, 

vocês estão fazendo o serviço, né? O que sucede?‟. Ele falou: „Ó, a gente vai 

trocar algum ramal, coisa e tal...‟, eu falei:„Mas pelo amor de Deus, é tão difícil 

a gente conseguir emenda para asfaltar, e o que eu tenho notado é que as 

empreiteiras que prestam serviços para a Sabesp e a Sabesp é responsável, 

eles não têm o mesmo cuidado de reparar nem a calçada e nem aonde é as 

travessas das ruas, né?‟. Aí ele falou:„Marcelo, eles têm 30 dias para reparar.‟. 

Aí passou os 30 dias, a minha mãe, não por isso, mas ela sofreu uma queda, 

alguém deve se recordar, tomou ponto na mão aí, então não estou falando pela 

minha mãe, mas ali, fora esse aspecto horroroso, né,o problema de 

acessibilidade.A calçada da Vila Operária ali está do mesmo jeito, sabe? Ela 

tinha só um pedaço, mesmo assim, eles cortaram ali e deixaram do mesmo 
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jeito. Ali do outro lado, que é o lado do [inaudível] ali, eles têm aquele piso, eles 

cortaram, colocaram uma massinha ali de qualquer jeito e nem repuseram os 

pisos. Fica horroroso a entrada da cidade, embora em outros lugares também. 

Então que venha o meu repúdio porque a gente sabe que uma empresa 

paraestatal, bem como qualquer empresa que presta serviço público, ela não 

pode ter algumas moções de repúdio, porque é vultosa; se a gente vai brigar, 

então vamos colocar então para o presidente, o superintendente da Sabesp 

essa Moção de Repúdio, e se vocês puderem assinar comigo, além de aprovar, 

toma coro para eles perceberem que aqui não tem pessoal caipira que eles só 

vêm, usufruem tanto da nossa água para São Paulo, não pagam os royalties 

disso, bem como também exploram aqui a concessão desse serviço.Então 

gostaria apenas de manifestar meu repúdio até meio em tom de transtorno, que 

é realmente, e pedir para o Executivo que coloque a fiscalização para tomar 

realmente pulso disso daí, notificar quem seja: superintendente, governador, as 

autoridades competentes aí, porque eles aqui, ainda, se eu não me engano, 

não sei como é que está, inclusive até com contrato de prestação de serviço 

aberto ainda que não foi assinado, então a gente também teria que atinar, 

chamar aqui representante da Sabesp, porque é um verdadeiro descaso. Eles 

vêm aqui,saqueiam nosso bem maior que é a água, levam para São Paulo e 

não temos nenhuma contrapartida. A contrapartida deles é quando tem crise 

hídrica, vêm fechar as bombas dos agricultores aqui, da gente aqui. Isso que é 

a contrapartida deles. E fazer a gente ser totalmente aqui engessado pela Lei 

de Mananciais; essa que é a questão que a gente tem que se unir e bater de 

frente. Muito obrigado.”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Vereador Marcelo, só para complementar, vou apenas citar um exemplo dessa 

travessa da qual eu resido. A Sabesp, ela foi fazer uma ligação de esgoto na 

casa de um cidadão que mora na esquina da Travessa da Claudino Nunes com 

a viela, né, da qual eu moro. O que é que acontece? Ela abriu 50 centímetros 

de buraco por mais ou menos um metro e meio, dois metros, a 47 dias atrás. 

Vocês imaginam - e lá é um declive - vocês imaginam a quantidade de água 

que se infiltrou por debaixo - por debaixo - do asfalto. Porque está aberto, a 

água tem que entrar para algum canto, ela vai, se infiltra por debaixo. Depois 

oasfalto fica tudo depreciado lá embaixo,„pô, mas por quê?‟,porque é isso, 

deixa aberto. Qualquer declive,a água está entrando aqui, vai pra baixo do 

asfalto. Então o desrespeito é muito grande.”. O Vereador Sérgio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Gostaria até de endossar suas palavras, 

né,porque realmente há uma falha do Executivo, sim, em não fiscalizar. Só que 

a gente precisa tomar como base o seguinte: se tem uma lei para ser cumprida, 

eu não preciso ter um policial do meu lado para saber que eu não posso sair 

matando, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que usar a verdade e o bom 
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senso, trabalhar de maneira clara e transparente, e a empresa, ela é obrigada 

a agir dentro da lei. Ela não precisa ser informada que existe a lei, ela não 

precisa ser notificada para que ela cumpra. Ela tem que saber:„eu fiz um 

buraco aqui, esse buraco vai dar algum problema, alguém vai cair aqui, alguém 

vai tropeçar, vai infiltrar uma água, vai danificar o asfalto‟, porque a qualidade 

do asfalto da José Sérvulo, todo mundo sabe, né, lá no Jardim dos Eucaliptos. 

Eu não estou aqui jogando pedra, estou afirmando que foi feita uma casca de 

ovo lá, tudo bem. Mas a Sabesp fez o seu buraco lá e ela fez o seu buraco, a 

água infiltrou, estourou todo o asfalto, aí a gente joga pedra no ex-prefeito. 

Tudo bem, foi um serviço porcaria que foi feito lá, mas se não tivesse feito um 

buraco da Sabesp, talvez tivéssemos asfalto até hoje lá. Só que aí um grande 

problema: a empresa não se atentou ao problema, ela fez o buraco. Se ela 

resolve em 72 horas o problema, a nossa cidade seria um pouquinho diferente 

do que é hoje. Então a empresa deve, sim, se atentar independente da 

fiscalização. Precisamos, sim, cobrar,porque tem um setor da prefeitura para 

fazer a fiscalização, então que o faça.Está ganhando seu salário para trabalhar, 

então tem que trabalhar e tem que ser cobrado. Agora não dá margem para 

que a empresa faça o serviço totalmente equivocado dentro da cidade, 

esperando que, se não tiver fiscalização... o Brasil é o país da impunidade, está 

tudo bem.Não! Tem que ter! Faça o serviço de qualidade e, se tiver que chegar 

na Superintendência, se tiver que chegar no governador de estado, vamos 

fazer uma comissão e vamos láreivindicar: „Ó, estáaqui a lei, não cumpre, a 

empreiteira fez o buraco, e aí, como é que a gente fica nessa?‟ 

Obrigado.”.APROVADA. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Apenas para que a direção da Casa tome providências, solicitarei, junto com o 

encaminhamento da Moção, a ata da presente Sessão, para queas partes 

interessadas também tenham ciência do que foi dito e qual o sentimento dessa 

Casa perante esse assunto.”. O Vereador Marcelo Batista de Mirando Melo 

respondeu: “Eu agradeço, Presidente,a atitude de vossa excelência, muito 

obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicitou pela ordem: “Embora seja 

matéria vencida, Sr. Presidente, desculpe o atraso, mas eu até solicito ao 

autordo requerimento,que essa Moção de Repúdio, que possa anexar o projeto 

de lei sobre essa obrigatoriedade de cumprir o que foi tratado. Muito obrigado.”. 

O Sr. Presidente acata o requerimento do Vereador e, em seguida, solicita a 

leitura do Projeto de Lei nº 055/2018 e de seus pareceres. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 12.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

055/2018, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão o 

Parecer das Comissões. Em votação nominal solicitada pelo Presidente: 

Eduardo Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Ausente], 
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Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina[Sim], Lourival Bispo 

de Matos, [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Paulo Rogério dos 

Santos [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [a favor], Robério de Almeida Silva [Sim], 

Sergio de Paula Franco [favorável] e Walter Machado de Almeida [Sim]. 

APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Em única discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 055/2018: Eduardo Melo [favorável], Jorge Mishima 

[favorável], José Rodrigues Lares [favorável], Juniel da Costa Camilo 

[favorável], Leonardo Venâncio Molina [favorável], Lourival Bispo de Matos, 

[favorável], Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável], Paulo Rogério dos 

Santos [favorável], Reinaldo Pereira Júnior [favorável], Robério de Almeida 

Silva [favorável], Sergio de Paula Franco [favorável] e Walter Machado de 

Almeida [favorável]. APROVADO o projeto por 12 votos favoráveis.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Lembrando que não existe a 

necessidade do voto dessa presidência, mas, caso houvesse a necessidade, 

esse Vereador também votaria favorável ao projeto, tanto do parecer das 

comissões, quanto ao projeto.”.  O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita 

pela ordem: “Só gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação do 

projeto aqui, que não onera nem um pouco os cofres públicos e também será 

de grande felicidade dos servidores que serão contemplados. Obrigado, 

Presidente.”. Terminada aOrdem do Dia,o Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores Vereadores inscrito 

para fazeremuso da Tribuna. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Havendo encerrado o Expediente e também a Ordem do 

Dia, não havendo mais nada a ser votado, gostaria de pedir dispensa da minha 

pessoa.”.O Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário. O 

primeiro Vereador inscrito para uso da Tribuna é o Vereador Jorge Mishima 

que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente dessa Casa, membros da Mesa 

Diretiva, senhoras e senhores Vereadores.Inicialmente, Sr. Presidente, quero 

parabenizar a vossa excelência pelo excelente trabalho que vossa excelência 

está tendo à frente do nosso Legislativo Municipal. Parabéns e continue dessa 

forma! Nós sabíamos já da sua competência, mas vem a sacramentar e 

solidificar o que nós pensamos. Hoje de manhã eu estive conversando com a 

assessoria do Deputado André do Prado; nós estamos passando por um 

estado de calamidade pública, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, as nossas 

estradas vicinais estão intransitáveis. Só para ilustrar, o nosso querido 

Vereador Leonardo Venâncio Molina e o Vereador Lourival Bispo de Matostêm 

se embrenhado como funcionário da prefeitura para sanar alguns problemas 

que é de competência do Executivo, mas sabemos do trabalho do vereador, e 

ele e o nobre Vereador Lourival têm trabalhado muito em prolda nossa cidade, 

principalmente dos bairros mais afastados do nosso município. E eu entrei hoje 
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de manhã em contato com a assessoria do deputado André do Prado para que 

pudéssemos elaborar um estado de calamidade pública, um estado de 

emergência no nosso município. Para isso também, eu já marquei uma reunião 

com o Dr. Márcio, procurador do município, para, havendo essa possibilidade 

para que nós podemos angariar recursos para sanar esse problema 

grandíssimo no nosso município. Como nós todos sabemos, Biritiba Mirim é um 

celeiro do alface, do agrião, e está difícil o pessoal que façaessa coleta de 

mercadoria para endereçar a São Paulo porque os caminhos estão 

intransitáveis; Rio Acima, Sertãozinho, Casqueiro, então está uma estrada de 

extrema calamidade. Nós sabemos também, e não vamos aí dizer quem está 

errado, quem está certo, nós não podemos ficar isso, falar de administração 

pública, mas nós temos que ver o presente, o que já foi feito, o Ministério 

Públicoestá tomando suas providências, o Legislativo, por sua vez, também, 

também tem feito seu trabalho. Então eu solicitei ao Dr. Márcio, né, hoje ainda 

terei uma conversa com ele para que a gente possa elaborar um estado de 

emergência, de calamidade pública no nosso município. Para isso também, já 

entrei em contato com a assessoria do deputado André do Prado,que teve uma 

excelente votação em nosso município, e não só por isso, ele tem olhado com 

carinho esses problemas atinentes às estradas do nosso município. E já 

solicitotambém e peço também a colaboração e a influência do Vereador 

Reinaldo junto ao Deputado eleito em Mogi das Cruzes, né,o Bertaiolli, para 

que possa, conjuntamente com outros deputados, não podemos ter um lado 

partidário, mas é importante que nós consigamos trazer recursos para 

amenizar um pouco essa situação caótica que se encontra o nosso município. 

Sr. Presidente, nós sabemos da dificuldade, principalmente no setor de obras, 

saúde e obras, e precisávamos roçar a estrada do bairro do Sogo.E o Ronaldo, 

que é a nosso amigo, amigo de todo mundo, de todos nós aqui, conhecido de 

longa data, ex-vereador dessa Casa, foi o primeiro presidente nissei do nosso 

município, ele entrou em contato comigo e solicitou para fazer a solicitação ao 

setor de obras que fizesse uma roçada na estrada do bairro do Sogo. E o 

nosso secretário alegou que não tinha verba suficiente para arrumar uma pá 

roçadeira no valor de, se não me engano, R$ 170. E eu, conversando com o 

Ronaldo, tudo, ele se prontificou junto à comunidade do bairro do Sogo, ceder 

esse valor para que fosse comprado. Realmente foi comprado, o secretário de 

obras se prontificou a ir lá e graças a Deus não foi por completo feito o 

serviço,mas pelo menos deu inícioaos trabalhos. É importante que a 

comunidade entenda: não estou aqui para defender o atual prefeito, né? A 

situação caótica que se encontra, nós sabemos disso, né? Até hoje tem a 

minha confiança, a minha solidariedade, e os vereadores presentes numa 

reunião que foi conversada, eu o expus a minha posição com respeito aos 
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assuntos que não vamos discutir neste momento. Quero agradecer, Sr. 

Presidente, que naquela oportunidade, vossa excelência se prontificou a 

responder positivamente no que fui questionado e que outros vereadores 

também não sabem, mas vossa excelência sabe do que se trata. Muito 

obrigado a todos...”. O Presidente Fernando José Gonçalvessolicitou um 

aparte: “Me permite um aparte, Vereador Jorge, antes de vossa excelência 

encerrar? Só para ilustrar a colocação de vossa excelência junto a sua 

intervenção junto ao Deputado André do Prado, foi colocado no orçamento do 

ano passado, através do deputado André do Prado, duas emendas, e são duas 

emendas justamente do programa Melhor Caminho, que se não me falha a 

memória, uma emenda é de R$ 500 mil para aquisição de material e a outra 

emenda é de dois milhões ou um milhão, alguma coisa assim, também do 

programa Melhor Caminho, que parte é para aquisição de equipamento e parte 

é para aquisição de material. Nós sabemos que as emendas, elas não saem da 

noite para o dia. Existe toda uma articulação política por detrás disso. Mas nós 

sabemos, por exemplo, que nem o próprio deputado federal Bertaiolli tem uma 

influência muito grande no governo, né? E o programa Melhor Caminho, ele é 

realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado. Então o que que acontece? 

Nós temos hoje a maior produção de hortifruti da região, e a última vez que eu 

vi o programa Melhor Caminho aplicado na cidade foi quando justamente foi 

feita a estrada da Granja Fundão. Na época, ainda não estava no mandato. Eu 

nem estava no mandato. Aliás, foi feito um belíssimo trabalho pela Secretaria 

de Cultura, através da Codasp. À prefeitura, o custo foi praticamente zero, 

porque era só alimentação e hospedagem para os funcionários da Codasp; 

todo equipamento era da Codasp, todo material era da Codasp. Para quem 

conhece a estrada Grande Fundão antes do projeto Melhor Caminho, ali deu-

se a inicial das microbacias que eu,particularmente, quando estava lá na 

prefeitura, tive que fazer esse trabalho de campo com os proprietários e com os 

agricultores para que eles autorizassem que a Codasp fizesse uma bacia mais 

ou menos de 10 metros ou 5 metros de diâmetro, dependendo da propriedade, 

para a água que viesse escorrendo parasse ali, depois que terminasse de 

encher aquela bacia, ela vazava, caia na próxima, e assim consequentemente, 

então a estrada da Granja Fundão, ela durou muito tempo, ela durou muito 

tempo. Ali embaixo ali, perto do [inaudível] aquela região ali para baixo, para 

quem conhece o Sítio do Sr. Joaquim Gomes, lá embaixo lá era intransitável, o 

Komazawa. Aí simplesmente fizeram um trabalho lá belíssimo com material de 

primeira, com rachão, com... enfim. Então acho que nós podemos nos unir 

forças e tentar buscarmos junto aos nossos deputados, cada um aqui teve... o 

vereador Sérgio trabalhou para seus deputados, apesar deles assumirem 

agora, mas o Vereador Juniel também, que deu um auxílio para o Deputado 
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Estevam, né...”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicitou pela ordem: “O 

Sr. comentou que eu deium auxíliopara o deputado Estevam, não foi esse 

Vereador.”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Desculpe, desculpe! 

Eu não sei, mas a vossa excelência com certeza deve ter trabalhado pra algum 

Deputado Estadual... o Deputado Gondim, né?”. O Vereador Juniel da Costa 

Camilo diz: “É. Eu trabalhei para o Gondim e para nosso deputado federal 

Bertaiolli, que está...”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Desculpa 

pelo equívoco. Mas, assim,mas independente de nomes de deputados, eu 

acho que nós podemos fazer um esforço nesse sentido de tentar buscarmos 

apoio. O Deputado Gondim, por exemplo, está saindo agora em março. Então 

quer dizer...”. O Vereador Juniel da Costa Camilo diz: “Até que nosso 

deputado Estevam sempre esteve aí em Biritiba também, mas só não ligar a 

minha pessoa a...”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Não, não, 

de forma alguma foi... não foi intencional a questão política, viu, Vereador 

Juniel?É assim, eu estou falando abertamente os deputados,os vereadores que 

trabalharam para seus deputados, independente de quem seja o deputado o 

qual foi representado aqui, nós sempre tivemos os vereadores que trabalharam 

com Guilherme Mussi, o Estevam, para o Gondim, para o Márcio Alvino, para o 

Bertaiolli, para o André do Prado, enfim, mas eu acho que nós temos que tentar 

buscar, unir força no Executivo. Então eu acho que esse programa Melhor 

Caminho, seria o melhor caminho seria realmente a solução principalmente 

para escoamento dos nossos produtos agrícolas, Vereador Jorge. Agradeço 

pelo aparte, Vereador.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador José 

Rodrigues Lares que, com a palavra, diz:“Sr. Presidente, Primeiro Secretário, 

Segundo Secretário! Gostaria de parabenizar o Marcelo pela Moção de 

Repúdioque fez pela Sabesp aí, que está detonando a nossa cidade, capta 

mais recurso e não traz benefício para nossa cidade. Gostaria de parabenizar 

também o vereador Raposão junto com o Vereador Lourival, que está 

acompanhando as máquinas, e pedir uma atenção aos vereadores que está 

com mais contato, para o nosso bairro, o bairro do Sogo. O bairro do Sogo 

nosso está numa situação de calamidade. A respeito ao Vereador Jorge 

Mishima, o comentário que ele fez das facas da roçadeira, é muito feio para 

nós, vereadores, a estrada do bairro do Sogo, a estrada do Sertãozinho não 

ser roçada por causa de uma faca de R$ 160. É muito feio para nós, vereador, 

os munícipes falar assim: „Vocês não podem para fazer uma roçada por causa 

de uma faca.‟. A máquina da Prefeitura, na gestão Jarbas, láatrás, ficou com 

rolamento quebrado no valor de R$ 1.500, dois meses no pátio. Com recurso 

que o município tem, é um absurdo isso que está acontecendo! Eu não estou 

falando da gestão de agora, não, gestão Jarbas também, gestão Inho,gestão 

Jarbas e gestão Tajiri. É uma vergonha esses administradores que estão por 
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trás dessas contabilidades que não dá para entender quem são,porque entra 

um, outro amanhã, e depois, e não consegue comprar uma faca para roçar 

uma estrada. Isso é uma vergonha! Olha quantos caminhão que entra no bairro 

do Rio Acima e quantos caminhão que entra no bairro do Sogo! Olha, vereador 

Walter Machado, é uma vergonha para nós, Walter!As pessoas pedem e você 

não tem uma faca de R$ 160. Se eu puxar aqui no Hiramaki, vai ver quantas 

facas que eu comprei na gestão do Jarbas, porque não tinha dinheiro para 

comprar.”.O Vereador Walter Machado de Almeida solicitou um aparte: “Olha, 

a faca, o Ronaldo, como diz o Vereador Jorge, o Ronaldo cedeu, comprou a 

faca da roçadeira, tá? Só que o tratorista que foi lá quebrou! E ainda quebrou 

num poste, e o serviço ainda não terminou, entendeu? Quase ele quebrou o 

poste novo. Está lá rachado assim, ó, o poste está aqui e aqui, está segurando 

só a beiradinha. Então, se a Bandeirantes ver aquilo, vai mandar a conta pra 

prefeitura pra trocar o poste ainda. E o serviço não terminou, tá?”. O Vereador 

José Rodrigues Lares prossegue:“É, o serviço do bairro do Sogo está uma 

vergonha; você anda lá, que o pessoal anda muito lá, porque não tem 

acostamento, aí as pessoas andam muito na pista, não tem como, aí o 

caminhão tem que desviar, e é muito difícil você ver isso no nosso município. 

Eu acho que a gente tinha que subir lá na prefeitura e dizer:„Poxa, o que que 

custa? Uma faca de R$ 160?Divide entre nós, Vereador‟. Não precisa pedir pra 

munícipe, não, ir lá com pessoa da associação, chegar e dizer „vamos dar 

porque...‟, fica feio pra gente...”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicitou um aparte: “Eu quero deixar bem claro, não é que eu estou 

aproximado do prefeito por causa de máquinas, não,é porque o pessoal estava 

ilhado há 12 dias sem poder vir com seus carros trabalhar para São Paulo, que 

são chacareiros que moram no Sertãozinho, a 17 Km daqui de Biritiba. Eles 

estavam ilhados. Como a gente conseguiu a madeira, por isso que a gente foi 

cobrar o Executivo para poder mandar a retroescavadeira para a gente colocar 

as madeiras para poder dar passagem para os moradores. Obrigado.”. O 

Vereador José Rodrigues Lares prossegue: “Mas parabéns, viu, vereadores, 

é muito bonita.Eu também fiz também, na gestão passada, eu corri atrás, eu e 

o Barraco, a gente ia atrás.O dia da Cetesb mesmo lá que quebrou, bloqueou 

tudo, a gente ficou o sábado inteiro, domingo inteiro lá trabalhando, entendeu? 

Parabéns e continua trabalhando, que o vereador tem que fazer isso mesmo. 

Muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, toda Mesa Diretiva, 

nobres pares, toda a imprensa presente, aos munícipes, uma boa tarde a 

todos. E gostaria de agradecer a presença do meu colega de faculdade aí, o 

nosso Vereador lá de Arujá, Castelo alemão, seu assessor Anderson 

Rodrigues, obrigado pela presença de vocês aqui nessa tarde. Biritiba fica 
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muito feliz de receber vocês aqui, sejam sempre bem-vindos, a Casa é de 

vocês! Senhor Presidente, semana passada esse Vereador se colocou em uma 

fala e deixei isso bem claro: esse Vereador não tem lado, esse Vereador é lado 

do povo, vai ser sempre assim. Eu sei que às vezes pode machucar o ego de 

algumas pessoas, mas aqui só estou na vida pública para fazer bem e 

melhorar a vida das pessoas. E até gostaria de parabenizar o projeto de lei do 

nosso vereador Reinaldo Pereira Júnior, tá,que já foi aprovado por todos os 

vereadores da Casa. Parabéns a todos os vereadores que estão enxergando 

que tem muito, assim como todos vereadores estão fazendo um excelente 

trabalho, e o vereador está atento ao funcionário público aí; parabéns, nobre 

Vereador, porque,assim, como já trabalhei aí na prefeitura, e a gente vê que 

tem muitos funcionários desmotivados, tem muitos funcionários aí sem 

motivação. Então parabéns! Conta sempre comigo, com meu apoio e deixar 

isso bem claro: que assim quando o Executivo manda projetos que é para o 

bem da população, não vai ter embaraço nenhum com esse Vereador, tá? 

Parabéns a todos, a todos os vereadores que estão fazendo, desempenhando 

um bom trabalho aí. Gostaria também de parabenizar o vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, deve estar no seu gabinete, pela Moção de Repúdio, 

porque é lamentável a gente andar nas ruas... a nossa cidade é uma cidade 

acolhedora, nossa cidade é uma cidade aqui tranquila, calma e a gente vê que 

não tem uma calçada. Então a gente vê pessoas aí andando nas ruas, se 

machucando, ou a gente nota, se a gente entrar do início da cidade, do Cristo, 

até à prefeitura, a gente não encontra uma lixeira. Aí a gente fala de turismo. Aí 

vem aqui um familiar, uma família num final de semana conhecer Biritiba Mirim, 

come um lanche,“Ah, eu preciso irnum banheiro”, mas não temos um banheiro 

público. É vergonhoso um banheiro igual ao banheiro da Praça São Benedito. 

É uma vergonha! Eu fico com vergonha. Então gostaria... sempre o Poder 

Executivo está, tenho certeza que deve estar ciente, mas que tenha um olhar 

mais atencioso. Então, assim, gostaria... eu vejo que todos os vereadores aqui 

está sempre pedindo estrada, iluminação, é o que Biritiba realmente precisa... o 

Vereador Jorge Mishima foi muito feliz, parabéns, Vereador, pelo Sr. ter 

recorrido ao deputado. Eu e o vereador Reinaldo Júnior já estávamos 

comentando isso e entrando em contato com nosso deputado federal Marcos 

Bertaiolli. até porque nosso deputado federal Marcos Bertaiolli, ele tem um 

compromisso com Biritiba. Isso é um compromisso junto com o governador 

João Dória, que vai atender Biritiba, tenho certeza que Biritiba vai voltar a 

andar. Eu acho que a gente tem que deixar de lado essa questão partidária, 

trabalhar todo mundo junto em prol ao desenvolvimento da nossa cidade, 

porque estar na vida pública é para melhorar a vida das pessoas, porque senão 

não me importo. Eu juro por Deus, pela saúde da minha mãe, se não for para 
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estar na vida pública para ver as pessoas sorrirem, estarem melhor, vera minha 

cidade andar, desenvolver, eu não quero estar na vida pública. Então esse é o 

meu apoio. A gente está entrando em contato também com o nosso deputado, 

que já se colocou à disposição da nossa cidade e está aí para poder ajudar. 

Parabéns a todos! Gostaria de desejar um excelente dia, uma ótima semana a 

todos e que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um. Muito 

obrigado!”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de passar 

para o próximo orador inscrito, gostaria de agradecer a presença do Vereador 

Castelo Alemão,da cidade de Arujá: nosso muito obrigado por prestigiar o 

nosso trabalho aqui no Legislativo de Biritiba Mirim, sejamuito bem-vindo.”.O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Lourival Bispo de Matos que, com a 

palavra, diz: “Gostaria apenas para relatar alguns assuntos... Sr. Presidente, 

Primeiro Secretário,Segundo Secretário e colegas da Mesa. Essa semana foi 

uma semana muito atarefada para nós, principalmente eu e o vereador 

Raposão. A gente tivemos uma batalha muito grande essa semana desde o dia 

4, onde veio realmente aquela chuva praticamente noite e dia que chegou a 

levar a tubulação, 14 tubos de metro que nós tínhamos na passagem na 

estrada do Sertãozinho, antiga BR-354, como hoje Estrada do Pico do 

Garrafão. Então ficou as pessoas, lá são 19 famílias e ficaram praticamente 

nove carros ficaram até dia 12, aliás,até dia 13 esses carros ficaram lá. E o 

vereador Raposão foi junto com o secretário lá para ver se conseguia, não 

conseguiu chegar, porque a água dava um metro e 40 acima do nível, isso da 

rua. Não conseguiu, retornou, no outro dia que eles retornaram lá. Aí qual foi a 

nossa opção? Não tínhamos a quem recorrer; a prefeitura, a gente sabe a 

situação que está, mas graças a Deus, quem tem parceiro que quem realmente 

trabalha, corre atrás do prejuízo, nós temos essa felicidade. Por intermédio do 

vereador Venâncio Molina, Raposão, com conhecimento maior, ele tinha mais 

do que eu, com um dos engenheiros do DAE, Sr. Luís. Fomos lá, solicitamos 

umas madeiras para com que podemos fazer realmente essa ponte para 

realmente esse pessoal poder sair e tirar esses veículos. Então solicitamos, 

viemos aqui, fizemos o requerimento ao superintendente de São Paulo, 

protocolamos isso, já no outro dia nós já tínhamos resposta cedo:“Vocês 

podem recolher, pode tirar a madeira”. E graças a Deus, nós conseguimos 

levar essa madeira com muitas dificuldades. Isso começou terça-feira de 

manhã. Quando esse Vereador chegou ao Centro dessa cidade, foi 10h30 da 

noite com caminhão carregado. A situação de chuva, as máquinas tiveram que 

ir lá para raspar a estrada pra poder o caminhão subir, então uma dificuldade 

muito grande. E terminamos na quarta-feira,o caminhão seguindo para lá, 

deixamos a madeira pra eles descarregarem, talvez, daqui como no posto, no 

final do Luizinho, porque nós tínhamos mais um obstáculo, que também a água 
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tinha assoreadoa passagem. Sepassava um automóvel e não passava o 

caminhão. Fomos obrigados a descarregar essas 12 madeiras de sete metros 

e meio de diâmetro, mais ou menos, assim mais ou menos, para nós arrastar 

na máquina para lá. Então ficamos praticamente segunda, terça, quarta, quinta-

feira que realmente nós conseguimos já liberar essa parte para o pessoal já 

sair com seus veículos. Aí chegamos sexta-feira é que acabamos de colocar 

essa tubulação, que esse pessoal conseguiu praticamente passar todo mundo 

para cá, graças a Deus. Então aqui, eu só quero deixar nos Anaisdessa Casa, 

Presidente, os agradecimentos ao Sr. Luís, DAE, Superintendência, que 

realmente, nas horas mais precisas que a gente sabe com quem pode contar, 

porque é muito fácil a gente dizer: “Não, se precisar de mim, estou sempre às 

ordens”, isso é muito fácil se falar. Agora, quer saber das horas precisas onde 

você vai recorrer e você é servido. Então só tenho que deixar nos Anais dessa 

Casa os agradecimentos ao Sr. Luísnesses termos. E agradecer também ao 

prefeito, do momento que o prefeito esteve lá por duas vezes também, com o 

secretário. A gente sabendo das dificuldades que tem, mas só tenho que 

agradecer, porque ele também... o que pode ser feito, o que pode ajudar, é o 

quê? Seria os maquinários, seria uma reta. Até o caminhão que locomoveu 

essas peças foi o Alex que pagou, R$ 1.000 o aluguel desse caminhão para 

levar essa madeira. Então tenho que deixar também nos Anaisdessa Casa isso 

aí, porque, às vezes, esse Vereador aqui, graças a Deus, foi um trabalho que 

sempre eu fiz. Hoje o vereador Zé do Brejo falou a respeito:“é, vocês que têm 

mais...”, não,não é vocês, apenas eu sempre sou aquela pessoa, aquele 

vereador que, realmente, eu não puxo saco de prefeito, não, meto o cacete 

nele a hora que não fizer, mas a hora que ele fizer, os agradecimentos. A hora 

que ele fizer também, eu agradeço; eu sou daqueles que 

agradeço,independente de quem for. Mas eu agradeço, porque senão é ele 

também levar essa máquina lá, nós também não tinha, não tinha feito o 

serviço, nós tínhamos que alugaruma máquina. E a gente não tem condições. 

Quem ia alugar? Então só tenho queagradecer ao prefeito também, e dizer que 

o serviço não está terminado. Vamos, se Deus quiser, daqui uma semana, 

semana que vem, o tempo estiando, a gente vai conseguir realmente acabar de 

fazer o acabamento lá para as pessoas ficarem já realmente satisfeitas com 

todas as estradas [inaudível] e fazer o que for preciso. Muito obrigado, Sr. 

Presidente, só queria só deixar nos Anaisdessa Casa isso aí, dos 

agradecimentos ao Sr. Luís e ao Alex, que sempre no almoço, para todo 

mundo, cinco funcionários da prefeitura também estiveram junto lá nos 

ajudando. Muito obrigado!”. O Presidente Fernando José Gonçalves 

esclarece: “Só lembrando que, quando o Nobre Vereador Lourival fala sobre o 

Alex, o Alex não é o nosso secretário de Transporte, o Alex é um moradorlá da 
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região onde foi afetada.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador Reinaldo 

Pereira Júnior que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, nobres pares, a todos 

aqui presentes, imprensa presente, nobre Vereador Castelo Alemão, de Arujá e 

seu assessor Anderson Rodrigues, todos os munícipes aqui presentes, em 

especial meu amigo Batata que, mesmo com joelho quebrado, está aí presente 

prestigiando nosso trabalho. Primeiro queria falar a respeito dos requerimentos 

de hoje.O primeiro, o do ciclismo, que eu acho que é de grande importância 

para o município até no aspecto de turismo,porque, se desenvolvermos uma 

rota de ciclismo para nossa cidade aqui, Biritiba,Salesópolis, Mogi, todos nós 

ganhamos, né, porque hoje, conforme o documento protocolado na Casa, 

vimos que passam mais de 3.500 ciclistas durante o ano em nossa cidade. São 

3.500 pessoas diferentes que visitaram a nossa cidade. Eu acho que isso é 

muito importante, então tem que ser trabalhado em cima deste requerimento. 

Eu já solicitei para o nosso deputado federal marcar uma reunião com o 

secretário de Transporte e o pessoal responsável do DER para lutarmos por 

essa solicitação. Quero também falar a respeito do requerimento do plano de 

carreira que foi o requerimento 29/2019, até porque muitos funcionários 

públicos hoje ficam até desmotivados devido ao fato de ver alguns cargos 

comissionados que não têm a desenvoltura que esses próprios cargos efetivos 

têm. Esses cargos efetivos que poderiam... que têm às vezes algum ensino 

superior, que poderiam estar ocupando cargos importantes. Então vamos 

também olhar com carinho para os nossos funcionários públicos, que eu acho 

que seria muito importante. E, por fim, falar a respeito do projeto de lei 55 e 

agradecer a todos os vereadores que aprovaram junto comigo, que é referente 

ao revezamento das pessoas que trabalham na Secretaria da Educação, 

porque não tem cabimento a merendeira, inspetor de alunos, funcionários que 

trabalham na Educação estarem na escola no mês de dezembro, sendo que 

não tem nada na escola pra eles fazerem. Uma ajudante-geral pode fazer a 

limpeza, não vai precisar fazer a limpeza todos os dias, até porque não existe a 

necessidade de toda hora estar limpando, devido às crianças não estarem na 

escola. Então acho que eles... é uma forma de agradecer eles pelos trabalhos 

que eles prestam para nossas crianças, e eles vão se sentir bem valorizados. 

Também aproveitar, Sr. Presidente,que na reunião das comissões foi falado do 

meu projeto, que faltou algumas assinaturas, né, que tinha que preencher; 

agora já agradecer também aos Vereadores Juniel da Costa Camilo, Vereador 

Eduardo Melo, Vereador José Rodrigues Lares e o Paulo Rogério dos Santos 

por assinarem junto comigo o projeto de redução de vereadores para nove 

vereadores. Será muito importante para o município, se reduzir, devido à 

quantidade de economia que gerarpara o município. Por exemplo, no ano, será 

360 mil economizado. Então acho que seria de suma importância para nossa 
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cidade esse dinheiro, esse recurso que sobrar se investir em outros setores. 

Obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita um 

aparte: “Parabéns, vereador, por esse projeto de lei que o Sr. entrou em 

redução às cadeiras de 13 para nove, porque é com grande valia, porque eu 

acho que a máquina pública, ela tem que ser enxugada. Eu acho que tem que 

parar com esse gasto exorbitante de dinheiro público. Esse dinheiro tem que 

ser revertido aí em saúde e educação, e que sirva de exemplo, que até é um 

apelo desse Vereador aqui a todos os nobres, vou deixar já meu voto aberto, e 

sou a favor desse projeto. E que sirva de apelo a todos nobres vereadores, que 

eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, porque vai ser uma 

economia do nosso município. E que sirva de exemplo também ao Executivo, 

que eu acho que nossa cidade tem várias secretarias que deveriam se juntar, 

porque tem algumas secretarias que, com seu orçamento, não dá para se 

trabalhar. Com seu orçamento, só dá para fazer o pagamento do secretário, do 

diretor, do chefe. Então eu acho que fica difícil. Poderia fazer uma junção. Eu 

acho que essa Casa vai ser exemplo ao Poder Executivo. Então fica meu 

apelo; já deixo o meu voto; parabenizar o senhor por esse projeto e por esse 

olhar que o senhor vem tendo em Biritiba.Estamos juntos!”. O próximo 

Vereador inscritoé o Vereador Robério de Almeida Silvaque, com a palavra, 

diz: “Sr. Presidente, boa tarde! Mesa Diretiva, nobres pares aqui presentes, 

população presente, imprensa aqui, sempre presente; Márcio, Jornal do Povão, 

seja bem-vindo a essa Casa! Rafael do Acontece também, seja bem-vindo a 

essa Casa. É muito importante a mídia estar levando para a casa da população 

o que acontece dentro do município de Biritiba Mirim. Gostaria de estender os 

meus cumprimentos aqui para o Castelo Alemão, vereador de Arujá: seja bem-

vindo a esta Casa também. E o assessor parlamentar dele, acredito que seja o 

assessor parlamentar, né, o Anderson Rodrigues, obrigado pela presença!”. O 

Vereador Walter Machado de Almeida solicitou um aparte: “Eu queria 

agradecer a presença do vereador Castelo, né, e o seu sucessor,porque a 

muitos anos atrás, sabe? Não sei se vossa excelência é o filho do Castelo, 

então eu ia muito para a Cantareira e, sempre levava ele e trazia, tá? Meus 

parabéns de estar nessa Casa, tá? Sucesso! A turma fala muito bem de vossa 

excelência lá, as pessoas de Arujá que carrego comigo, tá? Obrigado!”. O 

Vereador Robério de Almeida Silva prossegue: “De nada! Excelentíssimo 

senhor Presidente, nobres pares, eu gostaria inclusive de pegar o gancho aí da 

fala do nobre Vereador Jorge Mishima... foi de suma importância, nobre 

vereador, a sua fala dizendo de calamidade pública. Mas por outro lado, 

também gostaria de parabenizar todos os vereadores aqui que vêm fazendo as 

suas solicitações, os seus requerimentos, muitos até aquifaz, que eu já vi aqui, 

várias reiterações. Mas infelizmente, também quero deixar registrado a minha 
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indignação, porque nós temos aqui os bairros Sertãozinho, Vertentes, o 

Castellano, Jardim dos Eucaliptos, Nirvana, Santa Catarina, Vale Verde, 

Casqueiro, Rio Acima, Carcará... Bom, vou parar por aqui para não cometer 

nenhuma injustiça. São justamente, nobre Vereador Jorge Mishima, nesses 

bairros mais afastados que realmente estamos tendo bastante problema. Eu 

acho muita infelicidade do prefeito, dizendo, assim, não tenho nada contra o 

Prefeito,o Walter Tajiri tem aí, vamos colocar de quatro a cinco meses que 

assumiu o Executivo, e realmente o município está passando por uma situação 

bastante complicada. Não tem recurso para fazer nada. Só que eu já dei essa 

sugestão para ele para que ele tenha uma resposta para a população do nosso 

município, pois a responsabilidade de buscar recurso, emenda parlamentar, é 

exatamente do Executivo. Não que os vereadores dessa Casa Legislativa não 

podem fazer isso; é claro que pode! Como eu vi, foi citado alguns nomes aqui... 

eu posso falar muito bem do André do Prado, do Márcio Alvino, tá? Porque eu 

trabalhei para eles e eu tenho certeza que eles, os dois, têm um compromisso 

com o município. Tanto têm compromisso com o município que eles mandaram 

meio milhão para esse município, um custeio direto da Saúde, onde o Vereador 

Walter Machado, Lourival, Fernando, Jorge Mishima, o Marcelo, eu e mais o 

vereador Reinaldo, fomos nós, os oitos Vereadores foram em Brasília e ele 

tirou de um município para passar para o nosso município. Foi meio milhão que 

ele mandou. Então é por isso que eu falo: ele foi bem votado no município, só 

que ele também ajuda o município, o Márcio Alvino. André do Prado mandou, 

já chegou a van, uma van que ele mandou também para a Saúde. Então, 

gente, a prerrogativa é do Executivo em buscar emenda parlamentar para 

socorrer o nosso município, porque o nosso município já está pedindo socorro. 

É muito chato entrar em estado de calamidade pública, mas infelizmente, nobre 

Vereador Jorge Mishima, eu não estou vendo outra alternativa para poder 

inclusive atender à demanda do município, porque aí a gente fala:“Poxa vida, o 

Executivo tem o deputado dele, mas o que foi que trouxe para o nosso 

município?”. Então é a sugestão que eu deixo para o prefeito, para que ele 

também saia do gabinete dele e vai em busca de recurso, tá? E juntamente os 

vereadores, conforme o Jorge Mishima falou muito bem, Jorge! Parabéns, viu? 

Parabéns por essa iniciativa,porque realmente é bastante importante hoje, 

como nosso município está pedindo socorro, então nós temos que ajudar, 

todos nós. São esses 13 vereadores que foram eleitos pelo povo, então o povo 

também espera uma resposta, espera uma resposta do Executivo. A 

prerrogativa do vereador é o quê? É fazer os requerimentos, como eu 

parabenizei no início da minha fala todos os vereadores desta Casa, onde eu 

estou vendo e acompanhando que os vereadores estão também pedindo 

socorro. Só que o poder de execução é a prefeitura, o Executivo. Então é isso 
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que eles têm que falar também para a população, como já me pararam várias 

vezes, várias vezes já me pararam:“Pô, tem 13 Vereador lá, ninguém faz 

nada”. Acompanhe o trabalho de cada um, olha o requerimento de cada um, de 

bairro a bairro, independente que seja ofício ou que seja requerimento, mas o 

prefeito precisa dar uma resposta mais exclusivamente no requerimento. Eu 

até entendo isso, como o ofício, ele não tem a necessidade de dar uma 

resposta. Como eu fiz um ofício aqui solicitando cópia do processo em 2018 da 

Multiservice Jones.Vou ser obrigado a fazer um requerimento,porque fazer 

ofício não vai adiantar. E ele está certo, ele está cumprimento o que manda o 

regimento da Casa. Então, claro, vou tomar as devidas providências, né? E 

dizer também que o ano que vem vamos entrar numa época de eleição 

municipal, já tem alguns fakes, infelizmente, já tem fake batendo nessa Casa, 

tá? Com todos os vereadores. Se vocês prestarem atenção, alguns aqui que 

não têm o tal do Facebook para aceitar a solicitação lá do fake, então ele vai 

bater... Eu vejo nessa Casa aqui também Vereador criando projeto de lei para 

colocar a população contra o vereador. Isso aí é imoral, isso aí é indecente. Os 

vereadores aqui não é para ficar brigando um com outro em discussão, não, 

gente! É para trabalhar! É para trabalhar pelo bem da população. São 31.400 

mil habitantes no nosso município. Poxa vida, não está difícil. Agora, não só o 

Márcio Alvino e o André do Prado, como foi citado aqui o nome de outros 

deputados também que tiveram voto no município, gente, pelo amor de Deus, 

vamos pedir socorro! Vamos pedir socorro para esses deputados, porque é o 

que o nosso município está pedindo. E digo, deixo registrado aqui mais uma 

vez: o prefeito tem que dar uma resposta, tem que fazer uma nota, explicar 

para a população:“Gente, os vereadores estão pedindo, mas eu não tenho 

condição de atender”, apenas pra população não achar... Não estou falando 

eu, não, gente, estou falando os 13 vereadores; ter uma resposta do Executivo 

para a população. Eu sugeri isso para ele:“Prefeito, faz uma nota que a 

população entender que o Legislativo não executa obra.”. Então, gente, a 

minha indignação fica registrado nesta Casa nesse sentido, porque hoje nós 

temos aqui o Márcio, que faz a publicação dele no Jornal do povão; nesse 

momento está aqui o Rafael, que faz a publicação dele no Jornal Acontece, tá? 

É eles que estão postando, eles têm que ser responsável pelo que eles estão 

postando, pelo que eles estão fazendo. Agora o fake... parei, viu? Parei de me 

preocupar com fake, porque não mostra a cara. Agora mostra a cara e vem 

aqui, vem aqui dar boas ideias. Também o fake coloca a população contra os 

vereadores e até contra também o Poder Executivo. Excelentíssimo senhor 

Presidente, deixo aqui registrado a minha indignação. Isso não significa que eu 

estou contra o Prefeito. Eu sei da situação que ele está passando 

financeiramente hoje. Só que eu vou ajudar esse prefeito na medida possível, 
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mas ele também tem que correr atrás do bem para o nosso município. Muito 

obrigado a todos. População aqui presente, muito obrigado e fiquem todos com 

Deus.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sérgio de Paula Francoque, 

com a palavra, diz: “Sr. Presidente, nobres pares, à população aqui presente, à 

imprensa, boa tarde a todos! Gostaria de falar nessa tarde das duas indicações 

que coloquei, uma, inclusive, pedi para que fosse colocado durante o 

andamento dos trabalhos justamente por um ocorrido neste final de semana, 

né, que já estava encerrado o período de colocação de material para a pauta 

do dia, e eu fiz o pedido para que o Poder Executivo, né, na pessoa do senhor 

Prefeito, o secretário de obras e toda a equipe tenha uma atenção especial 

com relação à Estrada do Sogo, que já foi citado aqui por outros vereadores 

principalmente no trecho da Igreja Católica até à entrada da barragem do Rio 

Biritiba. Esse trecho, para quem conhece lá, é uma baixada onde o asfalto já 

cedeu há muito tempo.Está as crateras naquele espaço e, com a chuva, não há 

como escoar a água, todos os caminhos de vazão estão entupidos, estão 

trancados já devido ao tempo já, sem manutenção. Então fica aquela poça de 

água enorme no meio da pista,onde caminhões pesados passam e vai 

deteriorando cada vez mais o asfalto, onde os munícipes não têm como 

transitar, né, porque a água toma conta dos dois lados da via. Enquanto, é 

lógico, para a equipe que trabalha com isso, que conhece, se você fizer um 

acesso para a água, ela vai para o vale. Embora seja uma baixada, você 

desloca a vazão da pista para o lado mais baixo, e ali, do jeito que está, não 

tem vazão. Então as pessoas não conseguem atravessar andando. Os carros, 

quando vêm, ele joga para o lado que está melhor, ainda, ou seja, ele desvia 

do buraco, mas daqui a pouco, o buraco já vai ser do lado a lado. E a água 

está tomando conta de toda a rua por falta de vazão. Não tem o cuidado de 

fazer uma limpeza nas valetas, né, para que essa água seja escoada. E aí os 

munícipes que transitam lá, né, e as pessoas que transitam com carro de 

passeio ou bicicleta, moto, fica refém de uma situação que não tem como 

sustentar. Na Estrada dos Barbosas também eu tinha feito um pedido e já há 

tempos que os moradores vêm reclamando que a manutenção na Estrada dos 

Barbosas aí, na Carlos Caminha, está de maneira terrível. E é claro que a 

gente precisa entender. Como que você vai passar uma máquina agora, fazer 

um motonivelamento com a chuva? Não tem como! Então esse trabalho 

precisa ser preventivo. No período da seca, todas as estradas precisam de ter 

feito um trabalho de manutenção, justamente para que, quando chega no 

período de chuva, ela suporta um pouco, porque a gente sabe que a força da 

água é terrível, mas se o trabalho preventivo for feito, a gente não vai ter 

problema. Entrou o prefeito Jarbas com problemas da gestão anterior, aí 

deixou o trabalho caminhando do jeito que foi, agora chega o Prefeito Tajiri 
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com problema da gestão anterior. E a gente vai continuar empurrando com a 

barriga. Aí vem o período de seca, „a máquina está quebrada‟; não, „mas não 

tem máquina‟,„aí não tem dinheiro para alugar‟,„não tem dinheiro para comprar‟ 

aí chega o período de chuva de novo, e aí vem e aí vem novo Prefeito, e até 

quando a população vai pagar esse preço, né? Então precisa, sim, fazer um 

trabalho de manutenção no período de seca, mas agora, nem que seja um 

paliativo, precisa! Vai ter que ir lá e ver o tamanho que está a valeta, que a 

água está atravessando a rua, vai ter que fazer uma caída, vai ter que colocar 

algum material, alguma coisa precisa ser feita, porque as ruas estão 

intransitáveis...”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicitou um 

aparte:“Nobre Vereador, inclusive, vocêfoi muito feliz na sua fala, viu? 

Parabéns! Mas é... no meu ponto de vista, falta o quê? Dentro da 

administração pública municipal falta planejamento, porque nós temos o 

período de chuva, então, vamos dizer, não sei o certo, tá, mas vamos dizer 

assim, de dezembro, meio de dezembro para a frente até começo de março é o 

período de chuva. Então, se tem um planejamento, esse trabalho tem que ser 

feito antes de vir a chuva, porque senão, é igual você falou aí, fazer um 

paliativo, corre daqui, corre dali e não consegue nada. Obrigado pelo aparte, 

nobre Vereador.”.O Vereador Sérgio de Paula Francoprossegue: “Só pra 

finalizar, eu recebi hoje uma denúncia de uma aluna - e boa aluna - e é lógico 

que eu vou apurar isso, eu vou conversar na Secretaria de Educação e vou ver 

o que está acontecendo, porque em dias de chuva a van não tem passado na 

casa dela porque não tem como passar, porque já atolou ônibus, já atolou van. 

Há de se entender, mas tem que ter uma justificativa, porque esse aluno não 

pode deixar de ter a aprendizagem por falha ou da equipe de transporte ou da 

administração pública, porque se o problema for o barro, for a valeta, for a falta 

de acesso, a culpa é da Prefeitura. Se for por irresponsabilidade do motorista 

ou da empresa, cada um vai ter que responder por isso. É claro que eu vou 

averiguar isso ainda, mas como veio a denúncia, ela falou:“Eu tenho faltado 

muito porque nos dias de chuva avan não tem passado na rua de casa. Eu fico 

na chuva esperando e a van não passa lá; escolhe outro caminho”, e eu 

falei:“Opa, eu vou verificar isso”. Mas já estou colocando de antemão que eu 

vou verificar, mesmo, porque se as estradas estão ruins - e estão ruins mesmo 

- precisa dar um jeito, e aí a responsabilidade é do Executivo. E a gente está 

aqui para cobrar e para trabalhar junto, para fazer aquilo que for necessário, 

porque não dá para ficar uma rua esquecida lá porque o vereador não 

acompanhou.O Vereador indicou e quem tem que executar é o Executivo e a 

gente está aqui para cobrar e fazer as indicações. E aí agradeço ao Presidente, 

agradeço aos Vereadores por ter conseguido colocar esse material do bairro do 

Sogo na pauta do dia, porque eu tenho certeza que na mão do prefeito, na mão 
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do secretário, eles vão arrumar um jeito ainda essa semana pra fazer algo pra 

escoar aquela água que está lá, que não tem como ficar. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.”.Não havendo mais Vereadores inscritos para uso da Tribuna, o 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais:“Hoje eu 

recebi uma denúncia, uma reclamação das mães que têm os seus filhos na 

APAE de Mogi. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, está fazendo 

o transporte. Só que aí é o pedagógico na APAE de Mogi. Porém, o 

complementar, que é a equoterapia, a fisioterapia, a prefeitura está deixando 

de atender. E isso é uma reclamação, uma denúncia muito grave. Uma das 

mães me procurou hoje; eu, terminando a sessão, não tive tempo ainda, mas 

terminando a sessão, de imediato vou ligar para a prefeito Walter para ver se 

nós conseguimos conversar ainda hoje para agendarmos uma reunião com as 

mães, se possível, o quanto antes para que a gente possa solucionar esse 

problema. Nós não podemos ficar sem o transporte para os alunos da APAE, 

porque fica naquela situação:„Não, isso aqui é saúde‟,„não, esse aqui é 

educação‟, não! É administração pública. É administração! E aí o Prefeito vai 

ter que chamar saúde, educação e falar:„Olha, a competência aqui é de 

quem?É da Saúde? Então executa.‟,„A competência aqui é de quem? Da 

Educação? Então executa.‟.O que não dá é os alunos ficarem sem esse 

transporte. É em torno de seis a oito alunos que fazem isso, não são todos os 

dias, é duas ou três vezes por semana a fisioterapia, equoterapia, natação. 

Então, terminando a sessão, vou estar entrando em contato com o prefeito 

Walter justamente para discutirmos esse assunto. Um outro ponto que eu 

gostaria de colocar para vocês é que, a partir da semana que vem, eu estarei 

apresentando um anteprojeto de lei, como sugestão ao prefeito, para criação 

da Guarda Civil Municipal. Eu passei esse final de semana basicamente 

estudando toda essa questão de como funciona a guarda, de que forma foi 

criado, por que foi criado, qual o código disciplinar da guarda, enfim, tudo. E a 

semana que vem, provavelmente, eu já tenha conseguido finalizar isso e 

estarei apresentando um anteprojeto para encaminhar para o Executivo como 

sugestão para que implante-se a Guarda Civil Municipal no nosso município. 

Nós temos a Guarda Patrimonial, apesar de alguns saberem qual é a função da 

Guarda Patrimonial e da Guarda Civil Municipal, mas preferem induzir a outras 

pessoas, dizendo que a forma está errada, então as pessoas que sabem qual a 

função da Guarda Patrimonial e qual a função da Guarda Civil, mas tem 

pessoas que, mesmo que você explique, mesmo que tem conhecimento, mas é 

aquela coisa: „eu quero entender dessa forma e édessa forma que vou 

entender e pronto‟. Falar que não tem Guarda Patrimonial na nossa cidade é 

uma ofensa, até porque o próprio Dr. Eduardo, delegado do Garra que esteve 

aqui a semana passada, semana retrasada, confidenciou que foi com o apoio 
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da Guarda Patrimonial que eles conseguiram elucidar o uso de entorpecente 

na feira livre. Então só para deixar claro que a Guarda Patrimonial existe, mas 

tem uns que preferem falar que não. Sobre a questão do projeto do Plano de 

Turismo que foi apresentado aí pelo Executivo, nós, por sugestão das 

comissões, foi solicitado a retirada, a sugestão de retirada para que pudesse 

elaborar o plano realmente, não a minuta da lei, mas o plano. E hoje o prefeito 

Walter Tajiri protocolou a retirada do projeto para que possa reelaborar esse 

Plano de Turismo. Então estou dando esse retorno a vossas excelências 

porque é o saldo do que nós discutimos na reunião das comissões. Sobre a 

questão da reunião das comissões ainda, nós tivemos a participação da 

secretária da educação. Porém, eu não sei os vereadores que estavam 

presentes, mas eu senti que ainda ficou faltando um complemento, uma 

discussão um pouco mais aprofundada sobre alguns projetos da Secretaria de 

Educação. Então gostaria de sugerir aos nobres pares para que a gente faça 

uma reunião exclusiva, fora da comissão, exclusivamente com a Secretaria de 

Educação para que a gente possa discutir as ideias. E eu senti a secretária 

muito receptiva no sentido de discutir a proposta com o Legislativo antes de 

encaminhar para essa Casa um projeto já pronto. Pelo menos foi essa a minha 

concepção, pode ser que outros vereadores tenham outra visão, mas essa foi a 

minha visão de que a secretária Mirian mostrou-se bastante receptiva de vir até 

à Casa para discutir com os nobres pares alguns projetos que estão em 

andamento dentro da Secretaria, então acho que seria muito importante nós 

agendarmos uma reunião exclusivamente para discutirmos a questão da 

educação e as ideias da secretaria de educação. E, numa data oportuna, 

depois vou tentar ver se a gente chega num consenso com a maioria dos 

vereadores para definir uma data para que a gente possa fazer independente 

das comissões. Gostaria de convidar para quinta-feira, convocar para quinta-

feira a reunião das comissões. Nós temos o projeto do vereador Robério, 

temos alguns projetos, deve entrar mais alguma coisa já com o parecer jurídico 

na quinta-feira, mas então eu gostaria de quinta-feira, às 15h30, conforme 

combinado, que ficou o horário das comissões, às 15h30, a reunião das 

comissões. Existe uma solicitação do nobre Vereador Robério, aí eu faço as 

minhas desculpas, nobre vereador Robério,que assim que entrou essa questão 

da barragem e tal, vossa excelência me ligou solicitando que se estruturasse 

uma comissão dentro dessa Casa para que pudesse essa comissão analisar a 

questão das barragens. Então eu vou sugerir a vossa excelência de que faça 

um documento, prepare e veja aí dentre os pares que tenham interesse em 

participar dessa comissão, e apresente à Mesa para que a gente possa baixar 

uma portaria ou decreto ou meio legal para que a gente possa constituir essa 

comissão especificamente da barragem. E aí volto a solicitar as desculpas,é 
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porque o volume de trabalho está tão grande, que acabou... vossa excelência 

também não cobrou, porque também o volume também está grande, então 

vossa excelência... eu acabei não colocando a sessão passada. Então peço 

minhas desculpas; por isso estou colocando esse ponto em pauta hoje para 

que vossa excelência, durante a semana, faça esse trabalho dentre os demais 

colegas aí.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita um aparte: “Acredito 

eu que seja de suma importância para o nosso município montar essa 

comissão. Eu vou providenciar o documento necessário e vou protocolar na 

Casa, muito obrigado.”. O Presidente Fernando José Gonçalves retoma e 

encerra a Sessão: “Combinado. Sobre o projeto de lei número 10 do vereador 

Paulo, eu me recordo eu ter avaliado esse projeto no primeiro ano, quando eu 

estava na primeira secretaria. Eu só não me recordo, mas pedi para a Casa 

fazer esse levantamento, eu sei que a assessoria de vossa excelência tem a 

competência também para fazer esse levantamento, mas ou é muito parecido 

ou é similar ou esse projeto foi rejeitado na época, não me recordo, mas eu 

lembro que eu havia apresentado um projeto nesse sentido. Até nós discutimos 

que têm obrasinacabadas e tudo mais, então, mas esse levantamento será 

feito e, se não foi apresentado ou se foi rejeitado, eu gostaria depois, caso 

vossa excelência me permita, eu assinar esse projeto de lei, caso não esteja 

conflitante, assinar com vossa excelência. Bom, terminada a Ordem do Dia e 

os oradores, agradeço a presença de todos, a presença da imprensa, aos 

Vereadores,a toda população presente, aos nobres pares. Lembrando: quinta-

feira, às 15h30, reunião das comissões e declaro encerrada a presente Sessão 

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

Biritiba Mirim, 18 de fevereiro de 2019. 
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