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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019.  

 

Aos oito dias do mês de março 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 Francoe 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. 94 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 25 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 030/2019 e Ofício GDUR nº 

110/2019. 2.Ofício nº 030/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 57/2019, *Decreto 

nº3.391/2019,*Lei nº 1.849/2019, *Lei nº 1.850/2019, *Carta-Convite nº 

001/2019, *Contrato nº 006/2019, Termo Aditivo n°01 ao Contrato n° 

015/2018.2.Ofício GDUR -7 n° 110/2019 – Ref. TC-2494/026/15. Antes de 

terminar o Expediente, o Sr. Presidente solicitou à Secretaria da Casa que 

encaminhasse, conforme Regimento Interno, à Comissão de Tributação, 

Finanças e Orçamento para análise e parecer. O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicitou pela ordem: “Eu gostaria de solicitar uma cópia desse projeto 

no meu gabinete, por gentileza.”. O Sr. Presidente determinou à Secretaria que 

fizesse o escaneamento e distribuição do ofício a todos os Nobres Vereadores. 

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

Pereira Júnior solicitou pela ordem: “Devido a um compromisso que eu tinha 

na quinta e marquei pra sexta, e a inversão do dia da Sessão, eu precisarei me 

retirar. Tenho compromisso em Mogi às 16 horas.”. O Sr. Presidente concede 

ao Vereador sua retirada do plenário e, em seguida, solicita a leitura das 

Indicações nº 035 a 040/2019.1. Indicação nº 035/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Robério de Almeida Silva: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 
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Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

seja tomado as devidas providencias em relação à manutenção de todas as 

vias e iluminação pública no Bairro Jardim Yoneda. Esta indicação reitera o 

requerimento de n° 315/2017. 2. Indicação nº 036/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Eduardo Melo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para providências no sentido de 

melhorias e passar a máquina motoniveladora na Estrada Takarashi, no Bairro 

Casqueiro. 3. Indicação nº 037/2019, de autoria do Nobre Vereador Eduardo 

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

junto ao Órgão Competente para providências no sentido de melhorias na 

iluminação pública na Rua 19 de Novembro, Bairro Santo Antonio. 4. Indicação 

nº 038/2019, de autoria do Nobre Vereador Eduardo Melo: solicita ao Senhor 

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

Competente para realizar estudo e providências no sentido de implantar 

lombadas ou redutor de velocidade na Rua 19 de Novembro, no Bairro Santo 

Antonio. 5. Indicação nº 039/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente à manutenção e expansão de 

iluminação pública em toda a extensão do Bairro Casqueiro, nesta cidade.6. 

Indicação nº 040/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

junto a Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz do Alto, nesta cidade, 

em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 037, 072 e 

103, 131 e 157/2018. O Primeiro Secretário finaliza a leitura e o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves esclarece: “Antes de solicitar ao Segundo 

Secretário que faça as leituras das indicações 41 a 47/2019, gostaria de 

informar aos Nobres Pares de que houve um consenso entre a Presidência e o 

Vereador requerente, o Vereador Sergio, referente ao processo do Tribunal de 

Contas do exercício 2015.O volume do processo são 11 volumes, tá certo? Dá 

mais alto que esse balcão aqui. Então se nós formos escanear tudo isso para 

depois repassar, ia dar um trabalho enorme.Então houve um consenso do 

Vereador Sergio com essa Presidência de que a Diretoria da Casa passará... 

deixa só o Vereador Sérgio estar adentrando ao plenário para que ele possa 

também... Houve um consenso entre a Presidência e o Vereador Sergio de que 

a Diretoria da Casa passará os pareceres - os pareceres - do que foi, dos 

apontamentos do Tribunal.Caso haja necessidade... aí nós vamos repassar a 

todos os nobresVereadores também os pareceres.Caso haja alguma dúvida, 

aíin loco, o Vereador Sergio se propôs a fazer a verificação,tá certo? Até para o 

princípio da economicidade de trabalho também, porque, às vezes, tem tantos 
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dados lá que são cópias reprográficas de notas fiscais e coisas que, na 

realidade, na prática do julgamento do processo não vai ter tanta serventia num 

primeiro momento.Então os pareceres, de acordo com o Vereador Sergio, seria 

o mais importante para que ele possa ter um parâmetro de como foi chegado à 

conclusão final do parecer do Tribunal.Então ele solicitou todos os pareceres e 

nós estaremos encaminhando todos os pareceres e aí, sim, caso os 

Vereadores sintam a necessidade, o processo vai estar na Comissão de 

Tributação,Finanças eOrçamento para análise in loco, ok?Não é isso, Vereador 

Sergio?”O Vereador Sergio de Paula Franco confirma: “Positivo”.O Vereador 

José Rodrigues Lares pergunta: “Aí você vai enviar para todos os 

Vereadores?”.O Sr. PresidenteFernando José Gonçalves responde: “Vamos 

encaminhar para todos os gabinetes de forma digital.”, e solicita a leitura das 

Indicações de nº 041 a 47/2019.7. Indicação nº 041/2019, 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 

faça o trabalho de motonivelamento e cascalhamento da Rua Rio Paraíba, no 

Bairro Vertentes. 8. Indicação nº 042/2019, 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 faça o trabalho 

de motonivelamento e cascalhamento na Rua Andrelina Sanches Galera, no 

Bairro Castelano.9. Indicação nº 043/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento Competente que seja feito estudos 

para a colocação de placas de sinalização na Avenida Heitor da Cunha Braga, 

do tipo entrada de acesso ao posto de saúde e ao pronto atendimento. 10. 

Indicação nº 044/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, reiterando o Requerimento n° 

215/2018, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar instalação de abrigo no ponto de 

ônibus situado à Avenida Heitor da Cunha Braga, a altura do número 3, 

próximo à Delegacia de Polícia. 11. Indicação nº 045/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, reiterando o Requerimento n° 215/2018, que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

operação tapa buracos nas Ruas Lauro Albano dos Santos e José Sérvulo da 

Costa, ambas localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 12. Indicação nº 

046/2019, de autoria do Nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos: solicita ao 

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

Departamento Competente da municipalidade no sentido de tomar as devidas 

providências cabíveis para a instalação de braços de luz e lâmpadas na Rua 
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Alberto de Oliveira, Bairro Cruz das Almas. 13. Indicação nº 047/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja realizada a limpeza e roçagem do 

terreno localizado na Rua Coelho Neto, altura do n° 12 até a Rua Castro Alves 

ao lado da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, no Bairro Cruz 

das Almas. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 014 e 

015/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 

1.Projeto de Lei nº 014/2019: Dispõe sobre a execução do Hino Nacional 

Brasileiro nas Escolas do Município, e dá outras providências. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 2.Projeto de Lei nº 

015/2019: Institui o Programa “Empresa Amiga da Educação” no município de 

Biritiba Mirim/SP e dá outras providências.Após lidos os Projetos 

emDeliberação, o Sr. PresidentesolicitouàDiretoria da Casa para realizar 

encaminhamento às Comissões Permanentes. Terminados os Projetos em 

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

dosRequerimentos nº 42 a 44/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 042/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que interceda junto ao Departamento Competente para que seja colocado 

placa indicativa de travessia de pedestre próximo a faixa de pedestre localizada 

em frente a Creche Municipal Otávio Garcia Fernandes e que também seja 

pintado em frente de todas as creches/escolas faixa de pedestre e também 

colocado a sinalização indicativa de travessia de pedestre e/ou área escolar. 

Este requerimento reitera o de n° 245/2018. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 044/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

providenciar junto ao Setor Competente do nosso Município, notificar ao 

proprietário da Gleba, Moacir Alves da Silva, situado na Avenida Maria José de 

Siqueira Melo, para que mesmo efetue a poda das arvores situada em sua 

propriedade, bem como reparos da calçada danificada pelas raízes das arvores 

ali existentes. APROVADO.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Sr. Presidente, antes que eu faça a leitura do próximo requerimento, já 

aproveitando a presença do nobre Vereador Marcelo, eu estou entrando com 

um requerimento,nobre Vereador,com respeito à gleba que a vossa... 

aimobiliária,  que está à venda, aquela em frente à Cativa.Eu acho que é uma 

situação, imaginei que seria muito grave,porque lá são paralelepípedo e aí o 

calçamento está completamente danificado.Eu acho que, como é um perímetro 

urbano e de trânsito intenso, gostaria que vossa excelência interferisse junto 

àSecretaria de Obra,Meio Ambiente e ao proprietário para que faça os reparos 
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necessários. Muito obrigado!”. 3.Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 043/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que 

providencie junto ao Setor de Trânsito do Município, fiscalização aos 

estacionamentos privativos para idosos e deficientes físicos, conforme 

determina a Lei Federal n° 10.098 – 2000 e Lei Federal 10.741 – 2003 em 

resolução n° 303 e 304 de 2008, penalizando quem infringir a Lei, conforme 

inciso XVII do Artigo 181 do Código de Transito Brasileiro.O Vereador Sergio 

de Paula Francosolicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre 

Vereador pelo requerimento, uma vez que não havia necessidade de lei para 

estabelecer vagas privativas, né, de uso obrigatório, de uso 

preferencial.Devíamos entender que aquela vaga, ela é de uso preferencial e 

ponto. Ela é de uso exclusivo.E aí a gente vê o jeitinho “eu vou parar aqui 

porque é rapidinho”, e aí estaciona na vaga que não se deve e deixa, muitas 

vezes, um cadeirante, um idoso impossibilitado estacionar, porque estava com 

pressa e... “era rapidinho,não era nem meiahora queeu ia ficar ali”.Quer dizer, 

então, em conversa com um amigo, né, até aqui da colônia,MakotoKikuti, ele 

falava exatamente disso.Em visita a um país da Europa, não tem marcação 

nenhuma no chão e todos estacionam a 150, 200 metros da entrada do portão 

do local.E aí ele achou interessante, né, porque que não tem marcação 

nenhuma e o pessoal estaciona longe.“Éporque a nossa vida é muito corrida, a 

gente não tem tempo de fazer atividade física, a gente aproveita aqui para 

fazer atividade física, e aí as vagas próximas, a gente deixa justamente para 

aqueles que mais necessitam”.Não tem marcação no chão, não tem lei, só tem 

a educação.E a gente tem uma lei que já está aí praque seja cumprida, e a 

gente ainda não entendeu que precisa usar a gentileza, educação e trabalhar 

com a verdade e não com a mentira.Então parabéns, nobre Vereador, pelo o 

seu requerimento.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu 

agradeço as palavras do nobre Vereador professor Sergio. Teve um caso que 

eu me extrapolei também, cheguei lá, um rapaz estacionou na vaga de 

idosos.E estava um senhor, aquele do aeroporto, o Sr. Élcio, quando estava 

vivo.E ele estava do lado, eu falei: “Amigo, essa vaga é para idoso, você vai 

deixar o idoso ir lá embaixo e subir no dia de chuva,você estacionando aqui?”.E 

virei as costas para não dar muita trela pra ele não vir atrás de mim. Eu entrei e 

estou lá, acabei de falar com a minha esposa:“Acabei de falar com um cara aí” 

e nisso o cara vinha entrando.Eu falei:“Bom, acho que eu vou apanhar”. Fiquei 

na expectativa, aí ele chegou, bateu no ombro e falou assim: “O senhor tem 

toda razão, me desculpe, eu coloquei o carro lá em cima”. Então tem pessoas, 

né, não vou dizer desconhecimento,mas pessoas bem simples, “olha, me 

desculpe, mas minha vaga está lá embaixo, deixei a vaga, o senhor está 

certíssimo”. Então tem pessoas que é gratificante você...Mas na maioria dos 
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casos, senhor Presidente, eles partem para a ignorância, que é brigar, não é? 

E a gente vê tantas pessoas, principalmente como o nobre Vereador falou, tem 

muitos idosos bem idosos, deixa o carro lá embaixo em dia de chuva, 

realmente, eu não imaginava dessa forma, mas hoje eu pertenço à classe dos 

idosos e eu vejo que é educação.No Japão também não tem esse de... é livre 

para o pessoal respeitar mesmo.Os mais próximos da entrada do comércio são 

reservadossempre para os idosos. Infelizmente é questão de cultura, né?Mas 

eu acho que um dia vai melhorar. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

Vereador Leonardo Venâncio Molinasolicita pela ordem: “Eu também quero 

parabenizar o Vereador Jorge Mishima pelo requerimento.Se você quer ver um 

exemplo vai final de semana no Shibata, que você vai ver o carinhoque as 

pessoas têm com os idosos, cadeirantes.Não respeita ninguém!Então isso, tem 

que valer a lei aqui na nossa cidade para todo mundo ter respeito um com 

próximo, e parabéns pelo requerimento, viu,Vereador?”.O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu vou um pouco mais além: eu 

acho que a questão, quando a educação se atéma poucas pessoas, a gente 

tem que mexer no lugar que toca, que é o bolso.Então eu acho que tem que 

pedir para a prefeitura, através da fiscalização, começar a observar isso daí e 

apunir. Respeito, a gente não consegue... quando tinha ali que a gente fazia o 

sistema da Zona Azul, muita gente era contra,muita gente era a favor, mas 

percebe-se que hoje faz falta ali,porque a gente já não tem mais vaga.Isso por 

culpa da gente também, que é comerciante, deixa o carro ali, funcionário do 

próprio Banco do Brasil deixa 10 horas ali o carro em frente, o que desestimula 

até os comerciantes e as pessoas que são usuárias a colocar o carro 

ali.Quando cobrava a Zona Azul, sempre tinha vaga para estacionar, então eu 

acho que, por uma questão de educação, o idoso, deficiente físico deveria 

até... mais ainda o idoso, nem tanto o deficiente, até o idoso deveria de ter sua 

vaga respeitada, bem como ele ser isento da taxa,ele já labutou pela vida, por 

por merecimento, bem como os que usam ali pagar, porque aí a pessoa não 

vai querer ficar três, quatro horas.O estacionamento tem que ser rotativo, a 

pessoa fazer compra, né, ficar período de uma hora naquela vaga e sair e dar 

lugar para outra.Então eu vou assumir isso até aqui: eu sou favorável à volta da 

Zona Azul, embora seja polêmico, para poder ter essas vagas do 

estacionamento aí.E o respeito vem também através da fiscalização.Eu acho 

que o prefeito deveria pedir final de semana, pedir para alguns fiscais de 

plantão andar nessas vagas, andar pelo Shibata também, andar nos lugares da 

cidade que são pré-determinados e se a pessoa estiver, põe na multa.Garanto 

que ela levando uma multa, ela nunca mais vai estacionar ali, né? Muito 

obrigado.”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem:“Também 

gostaria de parabenizar o Vereador Jorge Mishima e dizer que as palavras do 
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Marcelo, quando saiu a Zona Azul, foi o Donizete Alcides Siqueira que eu acho 

que o nobreVereador saiu a Zona Azul. Biritiba está crescendo a cada ano, a 

gente tem que acompanhar o crescimento da nossa cidade.É lógico que tem 

muita gente que vai questionar a Zona Azul, Marcelo, mas é necessário, por 

quê? Porque o nosso comércio é tudoalino centro, então os bancos é tudo ali, 

então a gente precisa fazer rotativo. Por exemplo, o cara sai de uma hora, 

para, volta de novo, o rotativo de novo. Hoje, não,hoje o cara para, fica lá, e 

acontece, as pessoas atropelando vaga de idoso, atropelado vaga de 

cadeirante por causa da Zona Azul.Eu gostaria de bater nessa tecla, Marcelo, 

se pudesse a gente entrar em... sei lá, voltar a Zona Azul, pedir para o Prefeito 

para que volte a Zona Azul para nossa cidade,tá?Muito obrigado!”O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Licença,Presidente, só 

um comentário: completamente de acordo, faz esse requerimento que eu 

assino embaixo, sem medo.”.O Vereador Sergio de Paula Francosolicita pela 

ordem:“Até aproveitando a fala do nobre Vereador Marcelo, realmente, a hora 

que dói no bolso, a coisa muda de figura, né?Então não só no que diz respeito 

à vaga de cadeirante e tudo, porque subtende que algumas dessas vagas são 

do estabelecimento, da iniciativa privada, até não cabe a fiscalização pública 

tomar conta disso, então é um tanto delicado.Mas aproveitando a fala, nosso 

município que carece tanto de verbas, passa dificuldade por arrecadação muito 

baixa, temos a sinalização do trânsito, que está acontecendo, né?E aí acho 

que é unanimidade aqui, que todos nós estamos vendo o trabalho bem feito e 

isso tem que ser ressaltado, temos muitas guias pintadas de amarelo na cidade 

e muitos carros estacionados do lado dela.Se a gente não tiver mais o jeitinho 

brasileiro, aquele jeitinho de chegar no prefeito, no Vereador, no secretário, em 

alguém e “quebra a multa para mim e tal”,aquela coisa toda, se todo mundo 

que tomar uma notificação pagar sua multa, olha, vai aumentar muito a 

arrecadação do município, porque o que tem de faixa amarela sendo 

estacionado aí, você não tem nem que notificar a primeira vez, eu acho que 

não tem nem que avisar que vai multar; chega, coloca um funcionário da 

prefeitura qualificado para isso e ele vai distribuir talão, não sei quantos talão 

por dia de multas aí. E isso é arrecadação para o município.Isso daí, o 

indisciplinado vai pagar e essa tinta que está sendo usada muitas vezes aí para 

fazer a pintura e tal, vai sair do bolso daquele que está menos preocupado com 

o trânsito.E aí eu acho que todo mundo ganha, porque aí você vai disciplinar 

não é pelo amor, é pela dor, mas aí fica bacana, porque o cara que não 

entendeu ainda...Hoje eu trafegava indo sentido Cruz das Almas, e vocês viram 

que já está o trânsito sinalizado ali, que agora é mão somente subida a Heitor 

da Cunha Braga, e sentido bairro-Centro, a Maria José de Siqueira, que já está 

vigorando isso há algum tempo, estreitou o caminho ali para você entrar na 
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Heitor da Cunha Braga.Está bem estreito.Aí tem um carro estacionado bem no 

meio do caminho.Você tem que jogar na contramão, correndo o risco do carro 

que vem lá, ou você para seu carro, espera o cara sair do lugar para você 

continuar.Quer dizer,então nessa aí, se tem um funcionário ali, ele já „tum‟, já 

foi!Agora se continuar aquela lenga-lenga,“ô, quebra para mim lá‟ e tiver 

jeitinho de quebrar as multas, de quebrar a situações, aí acabou também, aí 

não dá.Então o pau que dá em Chico, dá em Francisco.Estacionou errado, 

toma multa e não tem volta.Aí a gente ia moralizar talvez pela dor, mas ia 

melhorar situação não só do trânsito,ia melhorar até a economia do município. 

Obrigado, Sr. Presidente”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “Quero parabenizar o requerimento do nobre Vereador Jorge Mishima e 

dizer que realmente hoje, quase tanto faz a praça que nem realmente no 

Shibata.O Shibata,sempre tenho ido de sábado, e realmente é doloroso você 

chegar ali e saber, até chovendo, e você ver um rapaz jovem com a esposa 

dentro do carro, e não é pessoas, como se diz, já idosa, descer do carro e ele 

ocupar uma vaga do idoso, a vaga de um cadeirante, mandar a esposa ir no 

mercado e ele ficar dentro do carro, para, se acontecer de chegar um fiscal,aí 

realmente ele ir, se desculpar e sair.Então acho que precisa as pessoas 

respeitar, porque lá tem marcação, precisa as pessoas só respeitar.A punição, 

que nem o nobre Vereador falou, dói no bolso, mas até doer no bolso, o cara já 

chegou, estacionou, já saiu. Tem que ter educação e saber respeitar os lugares 

que realmente ele pode ocupar, que ele pode estacionar.Então respeitando o 

lugar do Idoso e o lugar do cadeirante, acho que já está bem, é só ele 

respeitar.Mas infelizmente hoje, pode ficar lá...A fiscalização deveria ir nos dias 

de sábado, sabemos disso, talvez trabalhe, não trabalhe, mas é que nem a 

vossa excelência falou,Presidente, o Prefeito, realmente, sábado, fosse 

possível até o domingo para colocar a casa em ordem, porque o domingo é a 

mesma coisa também.Para saber respeitar, colocar um fiscal lá.Pegou 

multa?Pronto, não tem conversa, que é prapoder...ou você põe a casa em 

ordem ou então avacalha.Você realmente vai o sábado ou o domingo, porque 

são esses dias “Ah,a prefeitura hoje não trabalha, então não tem 

fiscalização”,os caras vai lá e coloca o carro lá.Mas não, a prefeitura tem que 

realmente falar: “vão trabalhar sábado e domingo a fiscalização”, realmente 

para punir esses que não respeitam a vaga do idoso e nem também dos 

cadeirantes. Muito obrigado.”.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem:“Senhor Presidente, eugostaria de parabenizar o Vereador Jorge 

Mishima pelo requerimento de número 44 dele, e dizer também que eu faço 

das palavras do nobre Vereador Marcelo as minhas,tá?Como disse também o 

nobre VereadorSergio, Professor Sergio,é fazer cumprir a lei.Se fizer cumprir a 

lei, determinar que cumpra a lei, eu acredito que já vai melhorar bastante, 
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portanto,parabéns,nobre Vereador, pelo seu requerimento.” APROVADO. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Farei a manifestação sobre o 

requerimento de vossa excelência nas minhas considerações finais, Vereador 

Jorge” esolicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Pedido de 

Informação nº 01/2019.4. Em única discussão e votação o Pedido de 

Informação n° 001/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

providenciar junto ao Setor Competente do nosso Município, informar a este 

vereador onde foi aplicado a devolução do duodécimo depositado no dia 

28/12/2018.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem:“Senhor 

Presidente, mais uma vez eu gostaria de parabenizar o nobre Vereador pelo 

pedido de informação dele de número 001, até mesmo porque eu não fiz um 

pedido de informação, mas eu fiz um ofício para o prefeito para que ele 

destinasse um valor de R$ 60 mil para que fosse feita a manutenção de todos 

os veículos da frota da prefeitura.Embora, como é ofício, né, então eu também 

fiquei sem a resposta dele até sobre esse meu ofício, né?Então é muito 

importante saber onde foi destinado esse recurso, portanto, eu gostaria de, 

mais uma vez,nobre Vereador, parabenizar pela sua atitude, e eu acredito, eu 

penso que realmente tem que ser dessa forma,: dar uma satisfação para a 

população, é um dinheiro que foi devolvido, né, então tem que dar uma 

resposta para a população também, para onde foi aplicado. Muito obrigado.”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu gostaria 

não sou de parabenizar, como também falar que eu ia também tomar 

providência de... não só desse ano passado, como o do retrasado também, que 

foi devolvido, para saber onde foi usado.Gostaria de assinar com o nobre 

Vereador, se ele me permitir, assim que aprovado.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem:“Só para... humildemente, nobre Vereador, 

eu gostaria de pedir a sua autorização também para mim assinar junto com a 

vossa excelência.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu 

gostaria, mais uma vez, que os NobresPares apoiassem... não é só minha essa 

ideia, é ideia dos Vereadores, não é só minha, né? Isso foi uma preocupação 

maior,tá certo?Porque a gente ouve falar tanto, né, e nada mais justo que 

mostrar o endereçamento dessa verba,mesmo porque a gente manda o 

dinheiro para a prefeitura e aplicou em quê? Fica difícil, né?Então gostaria que 

todos os Vereadores comungassemcomigo dessa ideia e fizessem o favor de 

assinar junto… Muito obrigado!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Quero parabenizar também o nobre Vereador Jorge 

Mishima pelo pedido de informação 001 e gostaria também de estar assinando 

junto com vossa excelência, muito obrigado!”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem:“Mais uma vez o nobreVereador Jorge foi muito 

feliz, mais uma vez parabéns por esse pedido de informação.E como já tinha 
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colocado em reunião aqui com os Vereadores, no meu entendimento, se esse 

dinheiro, que é duodécimo, que é o dinheiro da Câmara, que o Presidente fez a 

economia durante o ano, o Presidente Lourival, e houve essa sobra, e esse 

dinheiro é destinado de maneira legal, lícita para a prefeitura, precisa, sim, de 

uma destinação.Dinheiro esse que não iria ter sobra, mas teve.Então chegou 

até a Prefeitura de maneira inesperada; é praticamente uma emenda 

parlamentar que chega para sanar problemas da cidade.E aí eu disse aqui em 

reunião e eu já tinha conversado isso também com o prefeito: esse montante, 

talvez ele não resolva diretamente o problema, mas com R$ 194 mil e mais o 

resíduo que o governo ainda deve a este município por conta da creche do 

Jardim dos Eucaliptos, nós teríamos uma creche inaugurada.Creche essa que 

foi inaugurada sem estar pronta.Creche essa que a gestão, tanto do Inho, que 

inaugurou sem estar pronta, o Jarbas também, com problema da 

documentação, tal, não conseguiu dar sequência, e ainda estamos com aquele 

prédio sendo depredado a cada dia.Então, com 194 mil investido naquela 

creche,e com mais o resíduo que o governo irá repassar, porqueisso está na 

programação, essa creche seria inaugurada.Agora quando é que isso vai 

acontecer?seria uma boa contrapartida lançar, senão todo esse montante, 

parte desse valor, para começar a parte de acabamento interno, né?haja vista 

que é uma vontade dessa administração inaugurar essa creche o quanto 

antes.Então esse dinheiro vem muito a calhar para inaugurar a creche, porque 

nós estamos aí com 60% das vagas daquilo que poderíamos ter, aliás, daquilo 

que necessitávamos ter, então esse dinheiro seria muito bem empregado para 

inaugurar a creche de verdade, colocar em uso e fazer a coisa acontecer.Aí é 

passo a passo, é um por vez; tira o problema da frente, resolve esse; tira outro 

da frente, resolve o outro.Se tiverseriedade, as coisas vão acontecer no nosso 

município, mas aí precisa, muitas vezes, de todo mundo vestir a camisa, todo 

mundo fazer sua parte.Então, nobre Vereador, mais uma vez, parabéns pela 

sua felicidade nessa colocação.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Não sei se é impróprio, mas eu gostaria de falar a respeito 

da creche municipal de Jardim dos Eucaliptos.Eu gostaria de uma permissão 

de um minutinho para mim falar com os Nobres Pares.” O Sr. 

PresidenteFernando José Gonçalves responde: “Posso primeiro encerrar a 

votação?Não sei se vossa excelência está inscrito na Tribuna, mas eu autorizo 

vossa excelência, assim que encerrar na relação dos inscritos, vossa 

excelência se manifestar.Pode ser?”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

responde: “Tudo bem.”. APROVADO. Terminados a votação, o Sr. Presidente 

solicitou aoSegundoSecretário que fizessea chamada dos senhoresVereadores 

inscritos para fazer uso da Tribuna.O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

Fernando José Gonçalvesque, com a palavra, diz:“Senhor Presidente, Mesa 
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Diretiva, Nobres Pares, imprensa, todos aqui presentes: uma boa tarde! Eu 

tenho assumido a postura enquanto Presidente dessa Casa, tentando me 

pautar em não-interferência dos trabalhos legislativos, até porque a minha 

condição de Presidente me faz com que eu conduza os trabalhos, e não induza 

os trabalhos.Então é por isso que, às vezes, eu não me manifesto como 

Presidente, né, e principalmente quanto ao trabalho dos próprios 

Vereadores.Mas hoje resolvi fazer o uso da Tribuna como Vereador que estou, 

para colocar alguns pontos.Primeiro: referente ao requerimento do Vereador 

Jorge Mishima, gostaria dar os parabéns para ele sobre a questão dos 

estacionamentos rotativos, principalmente dos estabelecimentos públicos do 

município.É um absurdo o que acontece aqui.Infelizmente, Biritiba está uma 

terra sem Lei, e sem lei literalmente, porque a Polícia Militar não faz autuação 

de trânsito.A Prefeitura, por sua vez também, não está realizando autuação de 

trânsito, então está uma cidade sem lei, no bom sentido da palavra do 

trânsito.Essa é uma crítica construtiva, eu sei que, com todo o esforço, e aqui 

vai o meu reconhecimento ao secretário Alex Martinelli, que está fazendo um 

excelente trabalho junto à Secretaria de Trânsito, fazendo, na medida do 

possível, dentro do orçamentário, todo um trabalho de adequação do trânsito 

da cidade.Prova disso foi aquela mão-francesa ali atrás da igreja, a discussão e 

toda a polêmica da Heitor da Cunha Braga com a Maria José de Siqueira Melo, 

ali agora existe, a partir de segunda-feira que vem, a Joaquim Ares é só 

descendo, que é aquela rua do Shibata ali, que é de paralelepípedo, que é um 

perigo lascado, né?A mão-dupla, aquela saída da estrada de frente ao pátio do 

Nagumo, aonde os veículos saem do Nagumo e já imbicam na rodovia, que é 

um perigo constante, né?Então o que nós precisamos, na realidade, é 

punição.Não tem outra palavra, porque não adianta falarmos em 

educação.Educação nós falamos desde a época que nós.. foi o descobrimento 

do Brasil,“Ah, os portugueses vieram para cá para educar”. E não adianta! 

Infelizmente, o povo brasileiro, infelizmente, ele só toma qualquer tipo de 

atitude quando mexe no bolso.Além de nós termos os nossos próprios 

munícipes que não respeitam a vaga do deficiente, a vaga do idoso, a vaga da 

gestante, nós temos também o fluxo de final de semana, que são pessoas que 

advêm de outra cidade para nosso município e também não respeitam.Então, 

com essas pessoas, infelizmente, somente com a penalidade através de 

multa.E parabéns, Vereador Jorge.Eu acho que, assim que a prefeitura instalar 

a JARI, que é a Junta de Apuração de Recursos Infracionais, quem sabe nós 

podemos ter já agentes de trânsito já autorizados e qualificados para realizar 

esse tipo de autuação o quanto antes. Eu, no ano passado, até então, estava 

ainda o ex-prefeito Jarbas, emuma das conversas numa reunião de escola, 

onde minha filha estudava no João Cardoso, existia uma demanda muito 
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grande dos tios que transportam os alunos da Escola João Cardoso.Ehavia-se 

proposto na época uma modificação das vans para dar uma melhor 

comodidade para os alunos e também facilitar o trabalho desses profissionais 

que trabalham, os tios e tias com vans porquê?Porque eles estacionam na 

lateral do João Cardoso, na Rua dos Expedicionários ali, próximo ao posto 

gasolina, e têm que adentrar a escola e buscar lá no portão, né,em dias de 

chuva, se deslocam até aqui com as crianças.Tem tio que carrega, transporta 

30 crianças, carrega um guarda-chuva na mão com 15 crianças debaixo, com 

sete crianças uma, a outra tia com 8, quando está chovendo.E, 

assim,discutimos isso o ano passado inteiro, mas por teimosia do ex-prefeito e 

para não dar o braço a torcer por atender, por ser um pedido desse Vereador, 

ele não autorizou a mudança das vans.E agora, com essa nova gestão do 

prefeito Walter e com a gestão do secretário Alex Martinelli mais a secretária 

Miriam Chida, conversamos, mostrei a necessidade dos tios da Van e da 

necessidade dos alunos ao entrarem de uma forma mais acomodada possível, 

não somente os transportes, os alunos da van, mas também os transportes dos 

alunos especiais, que foi também incluso nessa conversa.E, na semana 

passada, nós fizemos uma reunião no gabinete do Prefeito com os 

profissionais que transportam os alunos, com um representante da Secretaria 

de Educação mais o secretário de trânsito, mais o Prefeito, e ali ficou decidido 

de que, a partir de segunda-feira, os alunos que são transportados pela van... 

os alunos que são transportados pela van, eles serão embarcados e 

desembarcados pela Avenida Ferdinando Jungers, ali aonde tem aquele antigo 

ponto de táxi, tá?Aonde está aquele... só para concluir,Sr.Presidente... ontem 

tem aquele antigo ponto de táxi, os alunos, a partir de segunda-feira, entrarão e 

saírão da unidade escolar por aquele ponto.E está em estudo, no caso dos 

alunos que fazem a educação especial, adentrar pelo portão lateral da quadra, 

aonde o veículo possa trazer os alunos especiais até o pátio da escola já com 

cobertura, que também seria um outro grande avanço.Então eu gostaria de 

agradecer ao Executivo Municipal por esses dois pontos colocados e os 

demais assuntos...”. O Vereador Lourival Bispo de Matossolicita um 

aparte:“Sr. Presidente, eu ia usar a tribuna para fazer os agradecimentos, mas 

eu deixo pra segunda feira.Eu passo o meu tempo para o nosso Presidente 

fazeras suas conclusões, que realmente o tempo não deu.”.O Vereador 

Fernando José Gonçalves continua:“Eu agradeço, Vereador Lourival!Um 

outro ponto que foi discutido essa semana, eu encontrei casualmente com o 

prefeito e a primeira-dama e, numa conversa informal que nós estávamos 

tendo, até por uma ideia também que eu estava discutindo com a minha 

assessoria, nós temos lá no Cepro todo o maquinário para corte e costura.No 

governo Márcio França, existia anteriormente um projeto para confecção dos 
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uniformes escolares pelas mães através dos projetos sociais da Assistência 

Social.E aí eu questionei a primeira-dama, a Kemi, sobre esse equipamento e 

se estava disponível esse equipamento e ela disse que sim, que estava 

disponível esses equipamentos e,inclusive, tem os moldes dos uniformes para 

poder, de repente, fazer.Então se comprometeram de fazer um levantamento 

para que, dentro da condição, o próprio fundo social, através dos seus cursos 

lá no Cepro, lá no Fukiko, de corte e costura, confeccione os uniformes para os 

alunos da rede.Então acho que isso seria de grande valia, envolveria os pais 

dos alunos, envolveria a Assistência Social, qualificaria os nossos munícipes; 

eu acho que isso seria de grande valia, porém é uma coisa que ainda ficou de 

se estudar. Sobre a questão da iluminação pública, tenho visto muitos 

requerimentos de Vereador solicitando... ontem, na data de ontem, a prefeitura 

iniciou, acho que é de conhecimento de todos os Vereadores, a prefeitura 

iniciou a instalação das iluminações públicas.Eu estava conversando com o 

secretário de obras, o Jorge, e existe uma programação de terminar o 

bairro.Não fazer uma lâmpada no Jardim, vem para o Yoneda, faz uma 

lâmpada, volta para o Cruz das Almas, faz uma, volta para o Pomar do Carmo, 

faz uma... a ideia, por exemplo, iniciou-se no Jardim, fazer um fechamento de 

todo o Jardim dos Eucaliptos, aonde necessita, aonde necessita o reparo. Aí 

depois sim, terminou o Jardim dos Eucaliptos? Vai para o outro bairro, não sei 

qual bairro pré-determinado ainda, provavelmente seja Cruz das Almas, 

né?Então, aí depois que terminar todo o bairro, aí sim, então essa vai ser a 

programação.Então os Vereadores que estão solicitando iluminação, às vezes, 

para um determinado bairro, eu acho que seria de grande valia consultar esse 

cronograma com a Secretaria de Obras, que eles já têm mais ou menos pré-

determinado quais os bairros que serão feitos.Então começou-se pelo Jardim, 

o próximo bairro provavelmente seja Cruz das Almas,não consultei ele ainda, 

mas provavelmente seja Cruz das Almas, até pela proximidade, ou Vale 

Verde.Fechou aquela região, né?Aí depois…”.O Vereador José Rodrigues 

Lares solicita um aparte: “Essa empresa é a mesma empresa que estava?”. O 

Vereador Fernando José Gonçalvesresponde: “Eu sinceramente desconheço, 

Vereador.Eu não me recordo o nome da empresa anterior, eu sei que a 

empresa que está agora é Marluz, M-Luz,alguma coisa assim.”. O Vereador 

José Rodrigues Lares esclarece: “É a mesma empresa então”.O Vereador 

Fernando José Gonçalvesquestiona: “É a mesma?”. O Vereador José 

Rodrigues Lares diz: “É a mesma”. O Vereador Fernando José 

Gonçalvesretoma a fala: “Sinceramente eu não... eu não conheço, mas eu 

acho que, assim, se a anterior funcionou bem, não tem o que questionar.Se 

funcionar mal, cabe à administração corrigir os erros do anterior, né?Porque 

quem determina onde vai ser instalado é a prefeitura; a empresa vai executar 
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conforme o cronograma da prefeitura. Bom e, por último, assim, falamos de 

iluminação pública, falamos de uniforme, falamos da questão das vans; na data 

de quarta-feira... sexta-feira passada eu fui chamado até à Prefeitura, pelo 

jurídico da Prefeitura, que o Prefeito estava com a intenção de se baixar um 

decreto, inclusive aí tem que se reconhecer de quem é de direito a sugestão, 

que é do Vereador Marcelo e do Vereador Jorge Mishima, que apresentou essa 

proposta ao Executivo, direto ao Prefeito, para que se baixasse um decreto ou 

de calamidade pública ou de situação de emergência, para que o Prefeito 

pudesse ter uma flexibilidade de mobilização para contratação de emergencial, 

de maquinário, de caminhão, de equipamento e tudo mais.Só para encerrar, 

senhor Presidente, que eu acho muito importante essa questão, e, na quarta-

feira, o Prefeito baixou decreto, né, conforme sugerido por vossas excelências, 

baixou esse decreto de emergência para que possa agir de maneira mais 

rápida possível na atuação das necessidades da população, principalmente 

referente às estradas rurais.Principalmente porque hoje infelizmente a 

população não consegue nem sequer vir para a própria unidade escolar, não 

se consegue vir para uma unidade básica de atendimento, para um pronto-

atendimento, devido às condições.Então, hoje, tentar se apurar um pouco mais 

a fundo ainda, porque não foi encaminhado para essaCasa, mas um pouco 

mais a fundo ainda o que diz esse decreto, e vermos de que forma o 

Legislativo também possa participar, colaborando dentro desse decreto de 

emergência que foi decretado na data de quarta-feira; muito obrigado, senhor 

Presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador José Rodrigues Lares 

que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Primeiro Secretário, Segundo 

Secretário, Mesa Diretiva, Nobres Pares: boa tarde! Hoje,por ser oDia 

Internacional da Mulher, eu gostaria de agradecer a minha esposa.Passamos 

um ano dificultoso que colocaram nas redes sociais da gente aí, através de um 

Fake, que o nobre Vereador esses dias comentou sobre Fake, que acabou com 

a vida de três Vereadores.Mas hoje eu gostaria de agradecer a minha esposa, 

que nós pegamos um profissional e esse profissional disse para nós assim: 

“Você tem esposa, vai para sua casa e fique com a sua esposa”.E foi o que a 

gente fez. Fomos para a casa, pegamos um profissional, na verdade, dois 

profissionais que estão trabalhando no nosso caso e vamos provar que não 

somos ladrões. É só questão de tempo.É por isso que eu gostaria de agradecer 

a minha esposa, que foi uma pessoa que me deu a maior força nessa carreira 

política, senão eu teria feito igual o Luís Passos, desistir.Mas ela diz 

assim:“Você não deve, você vai provar que você não deve”.E estou aqui de 

cabeça erguida, andando dentro da minha cidade, aonde eu fui muito bem 

recebido quando vim do Paraná para cá.E vou provar pra sociedade que não 

sou ladrão.Por isso hoje,no Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de 
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agradecer muito a minha esposa e meus dois filhos, que me abraçaram no dia 

que colocaram na Ordem do Dia esse Fake, que até hoje não conseguiram 

provar.Mas é muito difícil vir aqui falar sobre isso ainda, porque está em 

segredo de justiça, a gente não pode estar comentando, mas por sero Dia 

Internacional da Mulher, eu gostaria de agradecer a ela,tá?Muito obrigado 

senhor Presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador José 

Rodrigues Lares que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, toda a Mesa 

Diretiva, Nobres Pares, toda imprensa presente, a todos aqui nessa Casa, uma 

boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante, é Dia Internacional da 

Mulher, e passei, almocei com a minha mãe, acordei logo cedo, dei um beijo 

nela, essa mulher guerreira, essa mulher de fibra e um exemplo de vida e éem 

nome dela que eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres e todas as 

mulheres biritibana, todas as mulheres dessa Casa, todas as profissionais, 

porque é um exemplo de vida essas mulheres de fibra, essas mulheres que 

vão à luta, não desistem, não se abalam.Vocês são nosso exemplo, então 

parabéns!Desejo muita paz, muita saúde, muito sucesso; que Deus possa 

iluminar cada vez mais a vida de vocês. Hoje, em visita a um barracão de 

verduras, tive a oportunidade de conhecer mulheres guerreiras, mulheres de 

fibra, mulheres que acordam às 5 horas da manhã e passam uma jornada aí de 

10, 12 horas dentro de um barracão para levar o seu sustento para dentro de 

casa.E, em conversa com uma delas, você vê a felicidade de ter um emprego, 

a felicidade de estar levando seu sustento para sua casa.Então nossa cidade aí 

tem muitas mulheres que trabalham na roça, muitas mulheres aí que estão em 

barracões, são mulheres de fibra!Então parabéns!É a vocês que eu dedico 

esse dia, e que Deus possa iluminar cada dia mais a vida de vocês!Uma boa 

tarde. Desejo a todos aí um excelente final de semana.”.O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com a palavra, diz: 

“Boa tarde, Sr. Presidente! Boa tarde,àMesa Diretiva! Boa tarde, senhores 

Vereadores desta Casa de Leis! Boa tarde também ao Márcio do Jornal do 

Povão. Em nome da Natália, quero agradecer o Dia Internacional.Quero 

parabenizar todas as funcionárias dessa Casa.Não poderia deixar também de 

parabenizar a minha esposa, que me atura muito!Parabenizar o Dia 

Internacional da Mulher. Aqui, em nome da minha mãe, agradecer todas as 

mães e mulheres do nosso município e de todo Brasil. Eu gostaria de falar a 

respeito da creche do Jardim dos Eucaliptos a todos os Vereadores aqui 

presentes: que no dia 28 de novembro de 2018, estive na Educação junto com 

o deputado André do Prado, onde 87% da creche do Jardim dos Eucaliptos 

encontra-se em obras, já com serviço já executado.E os outros 13%, tinha uma 

verba de R$ 210 mil liberado já para terminar o término da obra da creche do 

Jardim dos Eucaliptos.Fomos até com a secretária de educação, a Miriam, e o 
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senhor Prefeito, junto também com o Akira.Até então, não obtive resposta do 

que aconteceu, se eles já contrataram uma empresa para executar o término 

do serviço.Vou procurar saber e informo a todos dessa Casa.Muito obrigado, 

senhor Presidente!”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Sr. Presidente,Mesa 

Diretiva, Nobres Pares, imprensa aqui presente.Em nome dos assessores aqui 

presentes, em nome do Jair Tombaca queria agradecer a todos aí. Gostaria 

hoje apenas em relação... enaltecer a data; todo mundo fala que todo dia é dia 

da mulher, mas existe uma data para a gente celebrar universalmente aqui o 

Dia Internacional da Mulher.Mulher, assim, que a gente vive, nós, homens aqui, 

vivemos por elas aqui, e acaba sempre sendo ela... como o Zé Lares disse no 

caso dele aqui, sendo esteio.Isso eu tenho em casa minha mãe, por mais que 

hoje ela sofra um pouco com problemas de memórias, mas todo mundo sabe 

quanto amor que a gente tem e nutre.Hoje ela pode esquecer da gente, porém, 

eu não posso esquecer dela e não vou me esquecer do que ela fez por 

mim.Então, pela minha mãe e pela também hoje minha companheira, minha 

esposa, mãe de dois filhos, a Luciene.Você aprende a reconhecer que a 

mulher, ela tem uma força que ela parece não ser desse planeta.Ela consegue 

criar uma família, consegue cuidar de um lar, consegue trabalhar, consegue 

doar sangue, consegue ajudar o homem com carinho, consegue dar força para 

a gente, então a mulher realmente é um ser a ser estudado pela NASA, e deixa 

tanto homem de queixo no chão. Então eu tenho aqui meu agradecimento à 

minha esposa; são 20 anos de companheirismo, amor, namoro.A minha mãe, 

que criou seis filhos, que, tenho certeza, uma mulher extraordinária, então sem 

comentários, né?E dizer também que, na hora de a gente...há tempo para tudo 

aqui na política tempo:é tempo para a gente cobrar, fiscalizar e criticar, né, mas 

também tem que ter tempo de agradecer, reconhecer e parabenizar, né? Eu 

gostaria de,Como disse o Fernando tocou no assunto também, em tom de 

agradecer ao prefeito,porque nessa mesma gestão, pelo seu antecessor, a 

gente fazia um requerimento aqui,Nobres Pares que compunham aqui a 

câmara, e nem era respondido, quanto mais atendido.E pelo menos hoje, hoje 

o prefeito tem tido, assim,de fazer.Eé aquilo que a gente fala: eu não preciso 

da glória de nada, porque a glória é a cidade andar para frente, mas o prefeito, 

ele tem recebido alguns requerimentos, sugestões, como esta que nós fizemos 

verbalmente,como esta, para tornar a cidade... que estava precária por causa 

das chuvas, para tornar em estado de alerta, né, para poder tomar iniciativas e 

recuperar o sistema viário da área ruralaí, que são 450 quilômetros,então 

precisava fazer coisas, mesmo sem licitação, para poder as crianças chegar 

nas suas escolas,as mães, nas suas casas, os médicos também, coisa que 

não estava acontecendo.E o prefeito teve esse sentimento.Então não importa 
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se é ele lá na propaganda dele, não, o mérito tem que ser de quem executa e é 

do Executivo.A gente tem levado o quê?É a vontade do povo e conhecimento 

para ele.Então ele está de parabéns no que tem se esforçado com isso. O 

secretário dele de transportes tem sido uma surpresa grata, o Alex Martinelli, 

como ele trouxe aqui; queria parabenizar ele por estar fazendo um serviço 

muito bom; atendeu o pedido do Vereador, dos outros Nobres Pares aqui 

também... o sistema da mão-única da Avenida Heitor da Cunha Braga, agora 

que melhorou,porque tinha matado o comércio lá em cima, então ele atendeu 

essa sugestão nossa aqui...”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita um 

aparte: A questão desse negócio de calamidade pública do município, 

Marcelo,hoje se chove todos os dias,tá?Desde 2014 que não separa a 

chuva.Pode fazer o que quiser.A população tem que entender que não é só 

Biritiba que está chovendo.Não é só Biritiba.Eu tenho um vizinho do lado do 

meu, que é o Capixinga,os caras estão trabalhando de domingo com o entulho 

na mão, porque a máquina não vai.Só para tampar buraco, que a van chega 

até o local. Então não é questão do prefeito, o prefeitoestá tentando fazer, mas 

não é possível.As pessoas têm que entender se chove todo dia e se chove 

muito.Desde 2014 não se chove tanto quanto está se chovendo.Então não é... 

não tem o que se cobrar tanto do prefeito. O prefeito,às vezes, tem vontade de 

fazer,mas numa hora dessas, não tem jeito, não tem solução, 

entendeu?Obrigado, Marcelo.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

prossegue:“Então, para isso que existe justamente o estado de calamidade, 

porque aí você pode tentar suprir sem licitação, adquirir mais maquinários, que 

é para essas situações.Nunca se choveu... até a gente pode comparar 

pegando o nível pluviométrico de chuva, como choveu esse ano.É um absurdo, 

todo ano chove,claro, de janeiro a março,abril mas esse ano o nível 

pluviométrico choveu... teve dia que choveu para o mês inteiro, né?Então a 

gente solicitou isso daí para que ele pudesse decretar esse estado de alerta, 

para poder fazer mesmo sem licitação a contratação de maquinário, pedir 

material, para que pudesse fluir o tráfego, até por causa dos empregos, das 

estradas rurais, das crianças que não estão indo às escolas, por causa das 

reivindicações.A questão, como eu falei, do secretário de transportes aqui,o 

Alex, também cabe nessa toada aí agradecer ao Jorge Suzuki que, nessa parte 

de estrada, também tem se esforçado diuturnamente.A gente vê ele fim de 

semana também agora aí trabalhando... tem se preocupado, tem se dedicado, 

né?Até o Diogo, que é o diretor de obras, está tocando os projetos, que o Jorge 

está metendo a mão na massa e ajudando aí mais com o serviço das 

estradas.Pois não?”. O Vereador Jorge Mishima solicitou um aparte: Quando 

eu liguei para o Dr. Márcio, o Vereador Waltinho também estava presente 

quando nós requeremos via telefone esse estado de calamidade, né, estado de 
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emergência, de calamidade pública. O nobre Vereador também fez parte. Ele, 

que é um dos representantes das estradas vicinais, então gostaria de 

mencionar o nobre Vereador. E... me permite ainda, nobre Vereador? O nobre 

Vereador falou sobre o Jorge Suzuki, né? Nós sabemos da dificuldade que 

passa o nosso município, e ele solicitou ao Nilson, não sei se os Vereadores 

estão sabendo, ele solicitou ao Nilson para que cedesse as máquinas dele e 

ele foi prontamente atendido. O Nilson deslocou a retro dele e foi fazer obras 

pra prefeitura sem gasto nenhum, com diesel, funcionário... ele cedeu a 

máquina. E uma coisa que nós não podemos também esquecer, que a 

pedreira, diz que cedeu os caminhões e uma retro grande, porque me parece 

que as pedras eram enormes, e a retro não conseguia empurrar. E aí eu não 

sei quem é o responsável da pedreira, também cedeu o trator. Mas devemos 

ressaltar e agradece também. É bom que todos os Vereadores fiquem sabendo 

que o Nilson atendeu, deslocou a retro dele, que estava a serviço, para atender 

à comunidade. Muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo retoma: “Então, perfazendo aqui para finalizar, agradecer ao Jorge Suzuki 

pelo empenho. Então a gente vê que tem esforço, a turma está começando a 

se esforçar. Também ao Márcio Shigeyuki Nakano, o diretor jurídico, também 

tem prontamente atendido as demandas que a gente tem no particular com 

alguns munícipes que têm tido algum problema jurídico. O Dr. Márcio tem sido 

incansável, está se esforçando de mas. Está sendo um ótimo procurador 

jurídico. Só pra encerrar...”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicitou 

pela ordem: “Como o Vereador Jorge citou aqui o Nilson, que cedeu a 

máquina, vossa excelência comentou, existe... está existindo na cidade... eu 

até peço desculpas ao Vereador Walter, porque eu não sabia que vossa 

excelência estava junto ao Vereador Jorge, porque senão o teria citado 

também, mas a informação que eu havia recebido era que o Vereador Jorge e 

o Vereador Marcelo haviam intervido, mas não sabia que vossa excelência 

estava junto, então peço desculpas. Mas parabenizo também vossa excelência 

por estar pleiteando isso. Mas o que a gente tem sentido... eu,que tenho 

rodado aí nos finais de semana e principalmente nesse Carnaval, que resolvi 

não participar de Carnaval, resolvi fazer as visitas, eu tenho sentido 

principalmente por parte dos agricultores e principalmente os agricultores que 

têm maquinário, que estão dispostos a colaborar com a prefeitura, 

né?“Olha,Vereador, poxa, se a prefeitura me conceder o material, trouxer o 

material aqui, nós mesmos, com as nossas máquinas aqui, os agricultores aqui 

da região, nós aqui, nós fechamos esse trecho aqui e deixamos pronto.”. É 

claro, por exemplo, na Estrada Minami caiu... abriu uma cratera lá que a 

tubulação toda foi.Até ontem estava tratando com um morador de lá, que o 

Vereador Walter conhece muito bem a região ali, só que precisa de tubo, só 
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que a tubulação só vai chegar na terça-feira; a prefeitura não consegue nem 

adquirir esses tubos porque não tem para comprar aqui em Biritiba. Então 

provavelmente, para a semana que vem, vai estar mexendo lá naquela 

situação especificamente do tubo de tratamento da Estrada Minami. Mas o que 

a gente tem percebido é que muitos agricultores lá na estrada do Barba, na 

estrada do Sertãozinho... eu não sei especificamente aquela região onde o 

Vereador Juniel reside,o Casqueiro, mas muitas regiões, os próprios 

agricultores também estão disponibilizando o seu maquinário no intuito de 

auxiliar a prefeitura nesse mutirão de tentar solucionar esse problema, porque 

só a prefeitura, infelizmente, ela não vai conseguir resolver um problema de 

uma hora para a outra, mas está, sim, havendo um grande esforço, como 

vossa excelência colocou, por parte do Executivo. Muito obrigado.”. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo retoma: “Então, só para encerrar, 

agradecendo, né, o Dr. Márcio Nakano também e o Walter Tajiri.Ele tem sido 

um prefeito que, pelo menos, a gente liga, ele está tentando resolver as 

coisas.E, infelizmente, esse período de chuvas tem sido bem... não há muito o 

que se fazer.O dia que ele pôs a máquina na Vertentes, que a gente solicitou 

que ele fizesse a manutenção lá, caiu uma chuva tremenda.Tem ruas lá que 

estão ainda intrafegáveis, né?Mas a gente acredita que a boa intenção e a 

vontade que ele está tendo, a coisa tende a melhorar agora com o cessar das 

chuvas também. Embora tenha chovido muito também, quando a gente pediu 

aqui... eu pedi,acho que depois, o Paulinho,mais alguém pediu o cronograma 

de obras,Vereador Paulinho e mais alguém, é justamente para isso, para que, 

com programação, com planejamento, você faça essa manutenção em tempo 

que não chova,porque você colocar realmente a máquina em tempo de chuva, 

é só na emergência mesmo, porque se torna uma paçoca de gato.Muito 

obrigado aí!”.O próximo Vereador inscrito é o Sergio de Paula Franco que, 

com a palavra, diz: “Sr. Presidente, a Mesa Diretiva, Nobres Pares,aos 

presentes,aos funcionários,á imprensa:boa tarde a todos!Hoje também gostaria 

de parabenizar a todas as mulheres, né,às mulheres da minha vida: minha 

mãe, a minha irmã e todas as pessoas que convivem comigo, todas as 

pessoas, as funcionárias dessa Casa, as professoras, as alunas, todas as 

mulheres que,para começar, já embelezam nosso mundo, né?E vivem aí de 

maneira tão brilhante, fazendo a sua parte para tornar o mundo melhor, lutando 

juntamente aí pelos seus direitos e fazendo cada dia melhor a nossa 

vida.Queria também citar aqui essas mudanças que estão acontecendo no 

trânsito. Todos sabem dos pedidos que a gente fez nos últimos dois anos aí 

sobre mudar as vias de trânsito.Muitas pessoas reclamaram:“Pô, agora vai 

ficar... sobe por uma, desce por outra”.Melhora o trânsito, é notório isso. 

Antigamente, você parava o carro na creche Otávio, se estivesse acontecendo 
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uma saída de aluno, um velório ou um grande volume de pessoas no PA,você 

tinha que esperar o ônibus ou o caminhão subi a Ademar Bolina até o Multi-

Preço para você poder entrar na via, e hoje você consegue transitar 

normalmente.É claro que, vou reforçar mais uma vez que aonde tem a faixa 

amarela, e muitos pontos ainda precisa colocar as partes amarelas, precisa ter 

uma fiscalização efetiva. Aí sim a gente vai ter o problema do nosso trânsito 

solucionado. E com certeza a arrecadação do município vai estar muito melhor 

também.Com relação à iluminação, demorou um pouquinho, né, para ter essa 

contratação, mas ainda bem que já começou, né?Então vários munícipes 

reclamando, e a cidade realmente volta a ficar escura, com muitos pontos aí, 

infelizmente, no momento em que essa empresa começou a fazer o trabalho no 

ano passado, alguns pontos que ela havia trocado, feito os reparos, veio 

aquela troca de postes que todo mundo acompanhou pela cidade, e, de uma 

hora para outra, todas as lâmpadas novamente sem funcionar.Algumas 

lâmpadas queimadas, porque lâmpada queima na hora de fazer a manutenção, 

mas muitos com chicote cortado.A empresa que prestou o serviço não se 

atentou ligar como estava antes, e ficaram muitas lâmpadas desligadas. 

Provavelmente, nessa nova manutenção agora, os técnicos que já fizeram a 

manutenção no ano anterior vão perceber que em algum lugar é só ligar o fio, 

porque o fio está desconectado. Foi simplesmente cortado para fazer a troca 

de postes e não ligaram como deveria, então muitas lâmpadas estão boas e 

estão desligadas.E muitas queimaram,é lógico, porque, com o passar de um 

ano, muitas lâmpadas já se queimaram.Eu fiz um levantamento de todo o 

bairro da Cruz das Almas,como já havia feito na gestão do prefeito Jarbas, fiz o 

levantamento de todas as lâmpadas que estão queimadas no bairro.Foi na 

noite de antes de ontem, e todos os pontos que precisa ser colocado o braço, 

estou entrando com documento na próxima Sessão e já levando esse ofício ao 

prefeito, porque sabemos que a demanda é muito grande.E assim como fiz em 

todos os bairros da nossa cidade, me prontifico a de novo fazer o 

levantamento, porque esse é um apoio que eles já vão fazer o trabalho em 

todos os bairros, então a gente precisa pontuar onde está o problema, para que 

facilite, né, a chegada em cada rua, para que não fique... não passe 

desapercebida nenhuma lâmpada. Porque uma lâmpada queimada, uma 

lâmpada que não acende, ela pode se tornar um ponto de droga, ela pode se 

tornar uma situação de vulnerabilidade, onde crianças, adolescentes, mulheres 

e também homens chegando da escola,chegando do trabalho, são acometidos 

por furtos, muitas vezes, porquê?Porqueestá mal iluminada a nossa 

cidade.Então queria parabenizar novamente ao Prefeito por conta da 

iluminação.E já dizer também que, como foi colocado, se tem um resíduo de 

210 mil da creche para cobrir 13% da obra que falta terminar, se somássemos 
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194 mil,daria 404.Com R$ 404 mil,você inaugura aquela creche e sobra alguma 

coisa para trabalhar na educação ainda.Então não é tão complicado fazer o 

acabamento daquela creche.É claro que nós não teremos o 194 mil 

provavelmente para juntar nesse montante aí para terminar, mas essa creche 

já passou da hora de terminar, porque nossa população carece de vagas.E 

como eu disse na reunião com os Vereadores e com a secretária, se nós 

tivermos uma lista honesta, única, bem-trabalhada, e não ter mais indicação de 

ninguém para passar ninguém na frente de ninguém, a gente resolve o 

problema de creche no município.Mas tem que ser um trabalho sério, feito por 

todo mundo e ninguém ficar pensando em meia dúzia de voto daqui a dois 

anos.Pensar em quem é que está inscrito, quem é que está trabalhando, quem 

é que precisa da vaga, e a gente trabalhar de maneira limpa e transparente.A 

gente vai resolver o problema da creche.Se a gente resolve o problema da 

creche, tira um problema da frente, vamos pensar em outro problema.Está 

resolvendo o problema do trânsito, tira um problema da frente.E vamos juntos, 

fazendo um por vez, um degrau por vez.A nossa cidade vai ser melhor a cada 

dia.Um grande abraço a todos e mais uma vez parabéns a todas as mulheres.”. 

Não havendo maisVereadores inscritos para fazer o uso da Tribuna, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais:“Antes de 

encerrarmos apresente Sessão, gostaria de passar alguns informes para os 

Nobres Pares e a todos.Eu pedi para que, através da Secretaria da Casa, 

preparasse um projeto de lei, tá certo?Porque nós fomos... houve uma 

solicitação a essa Presidência para que incluísse o Teatro Musical Paixão de 

Cristo no calendário oficial do município, de eventos do município.Então, como 

é de conhecimento de vossas excelências,infelizmente, o Presidente não tem a 

prerrogativa de apresentar Projetos de leis por estar na Presidência da 

Casa.Eu tomei a liberdade de solicitar aos funcionários da Casa que 

elaborassemesseProjeto de lei e colocassem como autores desse projeto todos 

os Vereadores,tá certo?Todos os Vereadores.Aí os Vereadores que acharem 

“Ah, não pretendo assinar”, aí vai ficar a critério de cada um.Mas a inclusão no 

calendário oficial do município do Teatro Municipal Paixão de Cristo.Isso visa, 

lá na frente, o quê?Tentar buscar, captar recursos através de leis de incentivo 

ou reconhecer também, ser reconhecido também o Teatro Musical Paixão de 

Cristo junto à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.Então nós 

precisamos primeiro dar esse primeiro passo, incluir no calendário, para 

depois, que eles possam também obter recurso. Então eudeterminei àCasa 

que fizesse esse projeto e que fosse de todos, de autoria de todos 

nós,Vereadores...”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: 

Então, sendo assim, eu também não sabia, a minha assessora... já nós já 

estávamos elaborando esse projeto,tá?Então eu vou pedir para que ela 
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paralise, tá?Para poder fazer então o projeto em conjunto.Pelo que deu para 

mim entender...”. o Sr. Presidente Fernando José Gonçalvesexplica: “Na 

realidade, houve a intervenção junto a este Vereador, né?E este Vereador, por 

estar Presidente dessa Casa, não tenho como apresentar a propositura.Até 

então, não tinha conhecimento do trabalho de vossa excelência junto à 

assessoria nesse sentido.Eu, num ato até de desprendimento de pai da 

criança, coloquei à disposição para que todos os Vereadores assinem, né?Pedi 

para que a Secretaria da Casa preparasse esse projeto aí de autoria de todos 

os nobresVereadores.”. O Vereador Robério de Almeida Silvadiz: “Tá, não 

tem problema algum.Eu peço para ela paralisar então o trabalho.”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalvesencerra, dizendo: “Eu agradeço, nobre 

Vereador. Lembrando que nós temos seis... cinco ou seis projetos para serem 

avaliados, convoco a reunião das comissões para quinta-feira, às 15 

horas.Sobre ainda os informes, essa Presidência,na semana que antecedeu o 

Carnaval, nós tivemos uma reunião, tanto eu quanto o vice-presidente, junto 

com os representantes da EDP Energia, antiga Bandeirantes.E teve aqui a 

representante de assuntos... tratativas com órgãos não-governamentais, para 

expor todo o trabalho que a EDP está fazendo junto às Câmaras e Prefeituras. 

Então nós vamos agendar uma nova reunião com a EDP para que ela possa 

passar a todos os membros da Casa quais são os caminhos e quais são os 

critérios para que os próprios Vereadores possam fazer todas as suas 

requisições direto àEDP Energia,caso seja de competência dela.De que forma 

o Vereador vai tratar uma queda de árvore, como criar, fazer o requerimento, a 

troca de um poste, uma ampliação de rede... e a gerente de assuntos para 

tratar de assuntos de órgãos públicos, ela tem um canal direto com os 

representantes.Então, por exemplo, o Vereador Junielou o Vereador Walter 

está lá na estrada do Sogo ou na estrada do Casqueiro...o Vereador José 

Lares... de repente, cai uma árvore lá, fez o protocolo, esse protocolo, de posse 

dele, já encaminha direto para esse representante para que ela possa acionar 

o quanto antes esse serviço.Então é um contato direto,que é um serviço de 

utilidade para todos os Vereadores.Então nós estaremos agendando uma 

novadata de uma nova reunião com todos os Vereadores que possam, que 

tenham interesse em participar com a EDP Energia.Sobre a reunião que nós 

tivemos com a secretária da educação, nós estamos reavaliando uma nova 

data para discutirmos exclusivamente os assuntos pertinentes que nós 

tratamos naquela reunião da educação.Aquela reunião que a secretária Mirian 

esteve, nós fizemos a reunião das comissões e acabou vindo o secretário de 

turismo e acabou vindo a secretária deeducação, então ficou muito apertado 

aquele dia.Essa explanação é uma discussão um pouco mais profunda, 

aprofundada dos temas que foram elencados, e como são temas de extrema 
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importância, essa Presidência vai estar vendo, junto com a Secretaria de 

Educação,a possibilidade para que a gente possa agendar uma nova reunião 

especificamente para tratarmos do assunto da educação.Bom, e, para 

encerrar, como hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria 

de deixar aqui também o meu registro de prestações a todas as mulheres pela 

garra, pela determinação.As mulheres que carregam esse Brasil nas costas, 

porque, na realidade, os homens só são fortes porque têm mulheres mais 

fortes ao lado deles.Então eu gostaria de dar meus parabéns a todas as 

mulheres.Terminada a Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

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

Mirim, 08 de março de 2019. 
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