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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019.  

 

Aos vinte e cinco 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. 93 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 18 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 Ofícionº 027/2019. 2.Ofício nº 

027/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 47, 52, 53, 55/2019 Termo Aditivo n°03 ao 

Contrato n° 041/2017*Contratos n° 02,03/2019.3. Leitura do Ofício n.º 028/2019 

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

Administrativos: *Portarias n° 54, 56/2019 *Decretos n° 3381, 3386/2018.O Sr. 

Presidente determinou à Secretaria da Casa que encaminhasse de forma 

digital os atos administrativos lidos. 4. Leitura do Ofício Especial – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim - Assunto: Retirada de Projeto de Lei.5. Leitura do 

Ofício Especial – Secretaria Municipal de Finanças - Assunto: Audiência 

Pública.O Sr. Presidente determinou à Secretaria da Casa que encaminhasse 

de forma digital o convite para Audiência Pública. 6. Leitura do Ofício n.º 

016/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da Receita e 

Despesas deste Instituto referente ao mês de janeiro de 2019.O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: “Solicito, se já não foi 

encaminhado eletronicamente, que seja encaminhado uma cópia a cada 

Vereador, e coloque uma no mural e que não precisa ser lido ele, que seja feita 

a dispensa da leitura.”. O Sr. Presidente acata o requerimento verbal do 

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

solicitou a leitura das Indicações nº 028 a 034/2019. 1. Indicação nº 028/2019, 
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de autoria do Nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que seja realizada a atualização do mapa do 

município de Biritiba Mirim através de uma empresa especializada. 2. Indicação 

nº 029/2019, de autoria do Nobre Vereador Robério de Almeida Silva: solicita 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação a manutenção de todas as vias e iluminação pública do Bairro Vale 

Verde. 3. Indicação nº 030/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa 

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

junto ao Departamento Competente para que seja efetuado otrabalho com a 

máquina motoniveladora e cascalhamento em toda sua extensão da Rua 

Servidão do Bairro Casqueiro. 4. Indicação nº 031/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Juniel da Costa Camilo:solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para a 

colocação de tubos e limpeza das valetas da Rua Vinte do Parque Residencial 

Castellano.5. Indicação nº 032/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente a manutenção e expansão da 

iluminação pública na Rua Quirombo Awazu, Vila Márcia, nesta cidade, em 

toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 114, 140 e 

171/2018. 6. Indicação nº 033/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente providenciar e implantar redutor de 

velocidade, tipo “lombada” na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do 

número 120, próximo ao Mamute Lanches, nesta cidade. Esta é uma reiteração 

das indicações n° 276, 403, 450/2017, 120, 130, 148, 164, e 181/2018. 7. 

Indicação nº 034/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio De Paula 

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

junto ao Departamento de Trânsito para que estude a possibilidade de 

instalação de placa proibindo estacionar ou mesmo pintura de guias na 

Avenida Heitor da Cunha Braga, iniciando na bifurcação com a Avenida Maria 

José de Siqueira Melo e estendendo-se até a proximidade da Delegacia de 

Polícia. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicitou pela ordem: “Sr. Presidente, 

solicito que seja feita a inclusão na Ordem do Dia do projeto de lei nº 006/2019, 

de minha autoria.”. O Sr. Presidente afirmou que, assim que iniciada a Ordem 

do Dia, o requerimento do Nobre Vereador será votado, e solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 011/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Projeto de 

Lei nº 011/2019: Inclui o Município de Santa Isabel no Consórcio Regional 

CRESAMU e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR. 2.Projeto de Lei nº 012/2019: É obrigatória à 
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contratação de seguro-garantia de execução de contrato pelo tomador em favor 

do Poder Público. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS. 3. Projeto de Lei nº 013/2019: Determina que sejam incluídas, 

no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA através do site da Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim/SP, as informações sobre o andamento das OBRAS 

REALIZADAS pela prefeitura e dá outras providências. 

O Vereador Paulo Rogério dos Santos solicitou pela ordem: “Gostaria de 

estar encaminhando um projeto de lei de nº 010 de 2019 para inclusão na 

Ordem do Dia.”. O Sr. Presidente acatou o requerimento do Nobre Vereador e 

o colocou em votação. APROVADO. O Sr. Presidente também colocou em 

votação o requerimento do Nobre Vereador Robério de Almeida Silva, que 

solicitava a inclusão do Projeto de Lei nº 006/2019 na Ordem do Dia. 

APROVADO. Em seguida, a Sessão foi suspensa para análise dos projetos nº 

006, 010 e 011, pelas comissões.ORDEM DO DIA: Retornando, o Presidente 

solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer da Procuradoria Jurídica e o Parecer das Comissões Permanentes aos 

Projetos de Lei nº 011 e 010 e 006/2019.AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO.1.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 011/2019, que deram o projeto por 

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

Eduardo Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Ausente], 

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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], 

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

APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Ainda no expediente da 

votação, o Vereador Reinaldo Pereira Júnior diz:“Quando tiver projeto do 

Executivo, já foi conversado antes, mas acho melhor ter um tempo mais hábil 

pra gente ler o projeto e não votar assim em cima da hora. Até é um projeto 

simples, deu pra olhar, mas, por favor, pra não colocar mais assim direto.”. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 011/2019: Eduardo Melo [Sim], 

Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Sim], 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim]. APROVADO o projeto por 12 

votos favoráveis.O Presidente Fernando José Gonçalves responde o 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior, dizendo: “Em resposta à colocação do Nobre 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior, apenas para lhe informar, vossa excelência 
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poderia solicitar por requerimento verbal nesse plenário a retirada do projeto, 

tendo em vista não ter tido tempo pra analisar. Então, colocaríamos em 

votação; se fosse consenso da maioria, como vossa excelência, seria retirado 

sem problema algum. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA.2.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 006/2019, que deram o projeto por 

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

Eduardo Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Ausente], 

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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], 

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

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

Projeto de Lei nº 006/2019: Eduardo Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José 

Rodrigues Lares [Sim], 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 [Sim], Robério 

de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim] e Walter Machado de 

Almeida [Sim]. APROVADO o projeto por 12 votos favoráveis.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS.3.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

010/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação oParecer das Comissões: O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicitou pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Vereador Paulo pela 

autoria do projeto, e falar que isso daí é um projeto excelente pra que evite 

agora de ficar inaugurando uma obra pública assim que ela esteja tanto pronta 

pra uso, bem como pra exploração política. Está de parabéns, Vereador!”. O 

Vereador Paulo Rogério dos Santos respondeu: “Obrigado, Nobre!”.Eduardo 

Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Ausente], 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 [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim]. APROVADO o parecer por 

12 votos favoráveis.Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

010/2019: Eduardo Melo [Sim], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues Lares 

[Sim], 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 [Sim], Robério de Almeida Silva 

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

APROVADO o projeto por 12 votos favoráveis.Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Requerimentos nº 033 a 041/2019. AUTORIA DO 
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NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 033/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente em caráter de urgência, que sejam tomadas as devidas 

providências em relação aos problemas ocasionados na Rua 31 de Março, 

Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO 

DE ALMEIDA SILVA. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

034/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

disponibilize a esse vereador a cópia do cronograma com o período de 

execução de serviço de manutenção dos bairros que receberão o devido 

atendimento em suas vias. Este requerimento reitera o Oficio Especial de n° 

009/2019. APROVADO. 6. Em única discussão e votação Requerimento nº 

035/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providencias em todas as vias que necessitam de manutenção e 

iluminação pública no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA 

DOSNOBRES VEREADORES JORGE MISHIMA E WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA.7. Em única discussão e votação Requerimento nº 036/2019, 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que providencie junto ao 

Setor de Obras do Município, providencias urgentes visando reparar danos 

causados pelas chuvas na Rua Luiz Vieira Silva, antiga Rua P, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR.8. Em única discussão e votação Requerimento nº 

037/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que este solicite 

a Secretaria Competente a lista de chamadas em espera de todos os alunos 

das seguintes creches: Creche Municipal Benedita Lemes Meleiro, Creche 

Municipal Lucídio Leme da Cunha e Creche Municipal Otávio Garcia 

Fernandes. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 9. Em única discussão e votação Requerimento nº 

038/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao 

Departamento Competente seja feito um levantamento detalhado de todas as 

EMEIS, EMEFS e escola de nossa rede municipal listando os problemas de 

todas as suas áreas internas e externas, exemplo: salas de aula, pátio, 

refeitório, banheiros, e sua área de recreação como parquinho e seus 

brinquedos. E junto com este relatório também, seja apresentado um plano de 

contingência e solucionamento dos problemas que serão listados neste 

relatório. APROVADO. 10. Em única discussão e votação Requerimento nº 

039/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao 

Departamento Competente, informação assim como a explicação de falhas 

cometidas e as devidas providências a serem tomadas com caráter de urgência 

sobre o assunto a ser abordado neste documento.APROVADO.AUTORIA DO 
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NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS E LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA. 11. Em única discussão e votação Requerimento nº 

040/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto a Secretaria de 

Saúde solicitar a informação sobre a falta da existência de soros de tratamento 

de picadas de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, lacraias e 

aranhas todo e qualquer incidente com estes animais que sejam peçonhentos, 

ou seja, que possuam veneno deve ser tratado com algum tipo de soro 

especifico como soro antiofídico. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.12. Em única discussão e votação 

Requerimento nº 041/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito para 

que sinalize, em caráter de urgência, a proibição de estacionar veículos no 

cruzamento da Rua Engenheiro Abílio de Melo Pinto com a Rua Gildo Sevali, 

numa distância de pelo menos 200 metros. APROVADO. Não havendo mais 

proposituras na Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 

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

não tem mais material pra ser discutido, eu gostaria de pedir a vossa 

excelência que dispensasse este Vereador.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalvesautoriza a saída do Vereador e diz: “Autorizado,vice-presidente. Só 

antes da saída de vossa excelência, aproveitando a vossa presença, convido 

para quarta-feira, às 10 horas, reunião da Mesa Diretiva aqui na sede da 

Câmara Municipal.”. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Lourival Bispo 

de Matosque, com a palavra, diz: “Boa tarde, senhor Presidente, à Mesa 

Diretiva, aos nobres vereadores, à imprensa presente, aos seus munícipes e 

aos membros da Mesa! Sr. Presidente, creio que ambos requerimentos que 

apresentei no dia de hoje serão bem mais do que trabalhos, onde, além de 

solicitar as informações e pedir, selecionar dentro dos membros dos 

problemas,e também estou demonstrando as falhas cometidas pela gestão, 

como exemplo, A EMEI Ferdinando Jungersaqui ao lado desta Casa de Leis, 

as aulas começaram dia 4, senhor Presidente, de fevereiro. A área de 

recreação, o mato estava quase na altura realmente dos brinquedos. A 

roçagem foi feita dia 7 e 8, justamente hoje, Sr. Presidente, dia que foi 

apresentado esse documento, 1 hora, às 13h50foi feito o recolhimento desses 

resíduos da rodagem, 17 dias após o término da roçagem. A informação que foi 

passada à direção dessa EMEI foi que o trator estava quebrado, sendo que na 

sexta-feira, dia 22, o trator estava jogando entulho ao lado da EMEF Waldemar 

Costa Filho. Então não tem justificativa, né, gente? Então mais uma vez eu 

entendo tudo isso em que enfrenta o Walter Tajiri. Assumiu a prefeitura com 

grandes desafios, mas nem por isso, não por esse motivo se pode se usar de 

desculpa para cometer erros. E uma coisa, Presidente, tem que se ter em 



7 
 

mente as prioridades: a saúde, educação,para qual o governo tem que estar 

em primeiro lugar. Por mais simples que seja, mas se não for bem-aplicado o 

trabalho, pode-se levar a grandes complicações futuras. A prevenção é bem 

mais barata do que ação reparativas pelas faltas de prevenção. Então eu só 

queria dizer, Sr. Presidente, é lastimável. A gente jamais gostaria que o Sr. 

Prefeito... tenho certeza que talvez ele não sabia nem disso aí, mas só queria 

deixar um alerta ao secretariado do Sr. Prefeito, que realmente procure ter as 

coisas com mais simplicidade, as coisas enérgicas, coisas com clareza, que 

traga ao conhecimento do Sr. Prefeito o que está se passando, porque esses 

problemas, esses problemas não só vêm a essa Casa de Leis, não, esses 

problemas, hoje, todos os nossos munícipes,a maior parte da população está 

ciente de tudo isso que aconteceu, então não seria desculpa. Então acredito 

que esses encarregados, secretário de obras, que tomem as providências, que 

tome cuidado realmente com o trabalho que estão sendo feito, para que não 

acarrete isso tudo em cima do Sr. Prefeito, talvez ele não seja o merecedor de 

tudo isso que está acontecendo. E muito obrigado.”. Não havendo mais 

inscritos para fazeremuso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes de encerrar a presente 

Sessão, fazendo um balanço do mês de fevereiro de 2019, a Câmara 

apresentou um total de 91 trabalhos, sendo 34 Indicações, 13 projetos de lei, 

dos quais cinco são de autoria do Poder Executivo e oito dos Nobres Pares, 41 

requerimentos de informação e solicitação, uma Moção de Repúdio e duas 

Moções de Apelo. Esse foi o balanço do mês de fevereiro 2019 dos trabalhos 

legislativos. Fica convocada para quarta-feira às 10 horas a reunião da Mesa 

Diretiva da Casa para que possamos tratar de assuntos administrativos e 

burocráticos da Casa. Declaro ainda que, conforme o calendário, segunda-feira 

próxima é ponto facultativo, terça-feira é feriado nacional, que é Carnaval, 

quarta-feira de Cinzas, o retorno aos trabalhos será conforme decreto 

municipal, a partir das 12 horas, então fica prejudicada a Sessão de segunda-

feira às 15 horas, sendo transferida a mesma, a Sessão Ordinária para o dia 

07/03, quinta-feira, às 15 horas.”. O Vereador Sergio de Paula Francosolicitou 

pela ordem:“Só uma colocação: na quarta-feira, às 10 horas, acontece 

audiência no plenário, não sei se tem problema com o horário da reunião de 

vossa excelência.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves retoma: “Não, 

não tem problema, porque a audiência é sobre a Secretaria de Finanças, ela 

fará no plenário, e a Mesa Diretiva fará no outro ambiente, então não será 

prejudicial. Só para salientar sobre o requerimento do nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos, essa Presidência o ano passado também solicitou, questionou 

uma série de questões, inclusive a um tempo atrás eu estava conversando 

justamente com a Secretária do Educação, com o Secretário de Obras sobre 

essa questão de rampa de acesso, né? É inadmissível nós brigarmos aí x 
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anos, todos esses anos para ter uma rampa de acesso, porque aquela escada 

é realmente totalmente desproporcional, tanto para o idoso, quanto para a 

criança. Nós, uma infinidade de vezes já discutimos isso aqui, já fizemos 

requerimento, mas infelizmente nenhuma atitude ainda foi tomada, e isso já 

vem ao longo do tempo, não é só da atual administração e não estou aqui para 

defendê-lo e nem atacá-lo, mas nenhuma das administrações resolveu esse 

problema, desde quando a EMEF foi construída. Essa escadaria aí hoje é um 

absurdo, tanto para as crianças quanto para os idosos que vêm buscar os seus 

netos, seus filhos. Então é preciso urgente dessa rampa de acesso. No ano 

passado chegamos a entrar com requerimento em conjunto com o vereador 

Sérgio para que se fizesse essa rampa de acesso, mas infelizmente a 

Prefeitura alega que não tem recurso. Se não tiver recurso para a 

educação...”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicitou um aparte: “Eu,já 

em outra gestão já tinha solicitado também já uma rampa de acesso realmente 

a essa Casa, foi onde eles fizeram aquela rampazinha lá na entrada do outro 

lado, realmente terminou, aí foi quando a lateralzinha que fizeram, aí ficou por 

aí. Então acho que é inadmissível hoje a gente ver a situação que está, que 

uma hora pode acontecer um acidente e realmente, poxa, ninguém toma 

providência. Só que infelizmente a gente, é que nem se fala, nós estamos aqui 

para cobrar, e o Executivo está aí para fazer, agora temos que... realmente a 

prefeitura ter condições, que não acredito que não é possível que não tenha 

condições de fazer uma rampa. Então acho que é de bom senso e de bom 

interesse do Executivo. Acredito que ele, depois de solicitado já para vossa 

excelência, de outra ocasião, também vai atender nossos pedidos. Espero que 

ele realmente cuide dos nossos pedidos, que seja de grande valia, tanto para 

as crianças, os pais, os professores, acredito que vai ser bom para todo 

mundo. Muito obrigado!”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

prossegue: “Só lembrando também sobre essa questão da manutenção, seja 

dos parques, da roçada, a um tempo atrás também,no final do ano passado 

nós entramos com requerimento solicitando que houvesse uma programação 

de roçada, de limpeza e de manutenção, justamente no período... eu não me 

recordo se foi em forma de requerimento ou se foi em forma de projeto de lei 

que eu havia apresentado, para que a prefeitura se programasse, né? Dizer 

que assumiu agora, olha, assumiu com todos os problemas, mas é injustificável 

você estar a cinco meses no mandato e roçar,no período de escola, apesar dos 

períodos de chuvas, mas roçar as escolas depois que se iniciou as aulas. Teve 

a dificuldade no início, quando assumiu o mandato? Teve dificuldade, até aí 

tudo bem, nós até entendemos, é passível de compreensão, mas depois de 

cinco meses no mandato, não tem mais condição de você simplesmente fazer 

a roçada justamente no período de aula. E não só fazer a roçada no período de 
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aula, ainda manter o mato que foi roçado dentro da unidade escolar.”. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos diz: “Até porque, Sr. Presidente, na 

roçagem, nada impede que acabou de fazer a roçagem, que já seja retirada 

também! Será possível que não tenha essas condições de fazer o 

acompanhamento de ser roçado, principalmente que se trata de uma escola? 

Roçou, já vão retirar realmente esses resíduos lá de dentro. Acho que é falta, 

talvez, de interesse ou de conhecimento de isso aí, que realmente são 

necessários, não é? Muito obrigado!”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves encerra: “Bom, antes de encerrar a presente Sessão, gostaria de 

parabenizar os Nobres Pares pelos projetos apresentados, e terminada a 

Ordem do dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço os presentes e 

declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”.Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 25 de fevereiro de 2019. 
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