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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019.  

 

Aos oito dias do mês de abril 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, José Rodrigues Lares, Jorge Mishima, 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, 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 

Segundo Secretário, Jorge Mishima, que procedesse a chamada nominal dos 

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

presentes, apostas às fls. 099 do Livro nº. 014, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem e pede que seja justificada a ausência do 

Vereador Walter Machado de Almeida, pois este encontra-se no hospital com 

seu neto. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 01 de abril de 

2019. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 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 051/2019 e 052/2019.2. Ofício nº 051/2019 

– SMA – Encaminha os atos administrativos *Lei nº 1.853/2019. 3.Ofício nº 

052/2019 – SMA – Encaminha os atos administrativos *Portarias nº 088, 089, 

092 e 095/2019; *Termo Aditivo nº 05 ao contrato nº 121/2014. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de solicita a cópia 

desse termo aditivo, por gentileza.”. O Sr. Presidente explica ao Vereador que 

serão disponibilizadas cópias digitalizadas para todos os gabinetes dos nobres 

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

Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº097 a 100/2019. 1. Indicação 

nº 097/2019, de autoria do Nobre Vereador Eduardo Melo: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

para realizar estudos no sentido de providenciar placas “Abandonar animais é 

crime ambiental”, conforme lei 9.605/98, art. 32, nas áreas rurais do município. 

2. Indicação nº 098/2019, de autoria do Nobre VereadorWalter Machado de 

Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo tome 

providências necessárias para que seja feita uma instalação de luminária na 

Rua João Quintino da Costa, nº 236, Bairro Vertentes.3. Indicação nº 099/2019, 
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de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

para que seja feita a manutenção de todas as ruas do bairro Castellano com 

máquina motoniveladora e cascalhamento.4. Indicação nº 100/2019, de autoria 

do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja 

efetuado trabalho de motonivelamento e cascalhamento na Rua Geraldo da 

Conceição, bairro Jardim dos Eucaliptos. Terminadas as Indicações, passou-se 

aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 030/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO.1. Projeto de Lei nº 030/2019:Dispõe sobre a 

criação do Museu Histórico Municipal e dá outras providências no município de 

Biritiba Mirim.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS.2. Projeto de Lei nº 031/2019: Institui o programa Bueiro Ecológico 

no município de Biritiba Mirim e dá outras providências. O Vereador Robério 

de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu solicito que o Sr. 

permita a minha saída momentânea para que eu possa tratar de assuntos 

pertinentes do meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador sua 

retirada do plenário.3. Projeto de Lei nº 032/2019:Institui no município de 

Biritiba Mirim médico domiciliar aos pacientes que estejam doentes, acamados 

e dá outras providências.Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à 

ORDEM DO DIA.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu 

gostaria de colocar... sei que é de extrema urgência e necessidade; já tinha 

passado o período de colocar esse requerimento; gostaria de estar colocando 

hoje na Ordem do Dia, por gentileza.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Vossa excelência encaminha à Mesa e a Mesa irá 

analisar se é de extrema urgência. Se for de extrema urgência, colocamos em 

votação, ok?”.O Vereador Juniel da Costa Camilo responde: “Ok.”. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos069 a 

073/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

069/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que determine ao 

Departamento Competentepara que o mesmopeça autorização para que seja 

disponibilizado o palco da praça municipal para que seja elaborada uma 

competição de dança e karaokê, bem como, se possível, som para o mês de 

julho. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA.2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

070/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente para que a lixeira coletiva que os 

moradores do bairro do Nirvana utilizam para coletas seja removida e instalada 
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em outro local apropriado. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 071/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação ao reparo da iluminação pública 

na Rua Princesa Isabel, Vila Operária e nas demais vias do mesmo bairro que 

necessitam de reparo e manutenção.Este Requerimento reitera os de nº 

132/2018 e 253/2018. APROVADO.4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 072/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente e tome as devidas 

providências em relação ao serviço de limpeza e roçada em todos os campos, 

campinhos do município. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Está sobre a Mesa o requerimento que o nobre Vereador 

Juniel colocou, solicitando a inclusão na Ordem do Dia.Essa Presidência 

decidiu não incluir na Ordem do Dia, tá certo?Porque essa questão da merenda 

já tem sido discutida inclusive nas redes sociais a semana passada inteira; 

dava tempo até quinta-feira às 17 horas de protocolar esse tipo de 

requerimento, então não vou incluir na Ordem do Dia.Posso até colocar na 

próxima sessão.Se vossas excelências que assinaram o requerimento, se 

assim quiserem, pode encaminhar umofício a essa Presidência e essa 

Presidência faz a convocação dos secretários Miriam e Régis, tá certo?Desde 

que, para que não atrapalhe os nossos trabalhos, que não seja na segunda-

feira às 13h30, até porque se trata de um tema bastante discutível e, se 

convocar às 13h30 aqui, às 15 horas nós temos sessão,tá certo?Então não vou 

incluir na Ordem do Dia, que é uma prerrogativa da Presidência e da Mesa 

Diretiva, até por já estar discutindo esse tema a semana toda, porém abro esse 

precedente para que vossas excelências façam de forma um ofício a essa 

Presidência no dia de hoje ainda,e amanhã eu já encaminharei para a 

prefeitura, convocando os membros,os secretários aqui citados para que eles 

possam comparecer na próxima semana para prestar esclarecimento já 

inclusive com as informações que vossas excelências estão aqui requerendo 

no requerimento,tá?Mas eu solicito de vossa excelência a compreensão de que 

não seja na segunda-feira, até porque nós temos sessão às 15 horas, e quem 

participou da última reunião que a Secretária de Educação esteve aqui, uma 

hora e meia foi muito pouco tempo para nós discutirmos todos os assuntos 

pertinentes, e ainda mais um assunto polêmico como está a questão da 

merenda.Então está rejeitado o requerimento de vossa excelência.”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Sr.Presidente, só antes de prosseguir, eu quero deixar claro que eu sou 

favorável também que venha tanto a Secretária de Educação como também o 

Secretário de Governo, que está sendo solicitado aí,Presidente, para prestar as 
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devidas declarações;mas como o Sr. disse aí, com tempo para explicar, 

né?Poder a gente saber o que está acontecendo aí.Muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves esclarece:“Apenas a título de 

esclarecimento,Sr. vice-presidente, essa Presidência não é contra a 

convocação de qualquer tipo de secretário; muito pelo contrário.É procedente e 

é a prerrogativa do vereador fazer a convocação.O que não dá é para incluir na 

Ordem do Dia, sendo que teve tempo suficiente para ser pautado na 

sessão.Essa questão da merenda já vem se discutindo já há uma semana, aí 

chega na sessão e coloca esse tipo de requerimento?A partir de agora essa 

Presidência adotará essa medida: todos os requerimentos que forem 

analisados, pedir para colocar em pauta,se forde extrema urgência, nós 

colocaremos em pauta, colocaremosem votação e colocaremos em 

pauta.Senão, não colocarei nem em pautae nem em votação, para quem não 

tenha essa prerrogativa de justamente chegar e falar:“Olha, não é pastel”, para 

a gente ficar... Porque eu estou cansado de ouvir:“Olha, é projeto votado em 

cima da hora”,“Não vi o projeto”,“Não vi isso”,“Não vi aquilo”...Então, a partir 

desse momento, a Presidência tomará essa decisão.”. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo explica: “Não, Presidente, eu não estou falando do 

senhor, da posição, do questionamento... Eu estou falando que vossa 

excelência perguntou se...”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

esclarece:“Não, é que fique claro também o posicionamento dessaPresidência, 

que também é favorávelà convocação, mas que faça de uma forma onde a 

gente possa ter o trâmite. Muitoobrigado”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO LOURIVAL BISPO DE MATOS.5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 073/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que, junto à secretaria competente, solicite informação do relatório detalhado 

sobre a CIP – Contribuição de Iluminação Pública. Art. 1: qual é o percentual 

da CIP que está sendo aplicado na fatura do munícipe residencial e 

empresarial, ou se é uma taxa fixa e quantos contribuintes de CIP tem no 

município? Art. 2: qual o valor que está sendo arrecado pelo município com a 

CIP mensalmente? Art. 3: qual é o valor que o município tem de gasto de 

energia, numa média mensal, com as suas redes, com as suas sedes 

municipais, como da EMEIs, EMEFs, escolas, UBS, PA, Prefeitura e outras 

dependências municipais a qual a prefeitura é responsável pelo pagamento da 

conta de luz? Observação: que sejam enviados os valores de custos de uma 

média mensal de energia de todas as sedes individualmente, ou seja, de cada 

EMEI, EMEF, UBS etc. Art. 4; quantos pontos de iluminação pública de ruas e 

estradas tem no município e quanto está sendo pago por esses pontos de 

iluminação pública e, desses pontos, quantos são de lâmpadas de 100 watts, 

150 e 250, e quantos pontos de iluminação pública são de led ou de watts de 
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consumo? Art. 5: qual a média de valor mensal que sobra da CIP para 

investimento de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública do 

município, de que forma ela está sendo aplicada? APROVADO. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicitou que fizesse a chamada nominal dos Srs. Vereadores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito para fazer 

uso da Tribuna é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: 

“Senhor Presidente, toda a Mesa Diretiva, nobres pares, a imprensa aqui 

presente,aos munícipes, a todos da Casa, funcionários da Casa, uma boa tarde 

a todos. Eu vou ler, primeiramente gostaria de ler o requerimento que foi... o 

senhor Presidente tem toda a prerrogativa de recusar, mas eu acho que seria 

de extrema necessidade esse requerimento que subscreve os nobres 

vereadores;essa é a minha opinião.“Os vereadores que abaixo subscrevem 

requerem à nobre Mesa, ouvindo o augusto e soberano plenário, de forma do 

artigo 271 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja convocado o 

senhor secretário de governo,o Sr. Régis Akira Tajiri e a secretária de 

educação Miriam Ashida Lorca, a fim de prestar os devidos esclarecimentos 

em uma reunião que será realizada nessa Casa de Leis às 13h30 no dia 15 de 

abril do corrente do ano, com a seguinte pauta: informações sobre as compras 

de itens para merenda escolar municipal;quais os projetos que estão sendo 

desenvolvidos que incentivem a agricultura familiar para que venha a ouvir, 

servir no cardápio de merenda escolar; informação sobre a falta de merenda 

escolar ocorrida nas escolas municipais entre os dias 1 e 5 do corrente do ano, 

que foi na escola estadual EEProfessor José Carlos Prestes; informações 

sobre os valores que foram disponibilizados na compra de merenda escolar de 

janeiro a dezembro de 2018 e de janeiro aabril de 2019.Detalhar mês a mês 

com as respectivas notas fiscais de compra.Assim sendo, atendidoo 

requerimento, certamente vossas senhorias estarão contribuindo com a grande 

prestezae transparência que norteiam a administração pública. Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, plenário João Suhado Makiyama, 8 de abril 2019. 

Vereador Juniel da Costa Camilo, Vereador PV; Reinaldo Pereira Júnior, 

Vereador DEM; Paulo Rogério dos Santos, Vereador PTB; Eduardo 

Melo,Vereador DEM; José Rodrigues Lares, Vereador PV.”. Senhor Presidente, 

eu acho que era de suma importância, mas até entendo o senhor, até porque 

tem data, horário, até que fica muito em cima, entendo a sua prerrogativa.Mas 

o senhor, como é próximo do governo, até gostaria que já marque, se possível, 

da atual administração,marque uma reunião até que para que esclareça essa 

real situação que vem acontecendo.Nós estamos falando de merenda escolar; 

é um assunto muito complexo.Eu sei que sexta-feira passada, como o senhor 

falou que deu tempo de protocolar; não deu, porque esse Vereador, chegou a 

mensagem no meu celular sexta-feira e a gente foi averiguar, eu chamei o 
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vereador Reinaldo, nós somos na escola Carlos Prestes e na escola Adhemar 

Bolina.Conversamos com a diretoria da escola, conversamos também com os 

funcionários, merendeiras, e a merenda escolar faltou, sim, no Carlos 

Prestes.Foi servida uma banana, e relatos de funcionários que elas tinham 

medo até de faltar essa banana.Então, assim, eu entendo,e sem contar que a 

gente também escutou relatos que o cardápio já não vem sendo servido como 

as nutricionistas pedem já há algum tempo.Entendo, a gente sabe da 

dificuldade da administração, mas quando mexe com merenda escolar, eu sei 

que tem famílias carentes que necessitam, essas crianças necessitam dessa 

alimentação escolar.Então sei que machuca muita gente. Sei que muita gente 

já está magoada com esse assunto, mas esse Vereador não tem venda nos 

olhos para deixar passar uma situação dessa.Então vejo nossas crianças; 

nossa cidade é uma cidade carente, mas a alimentação escolar não pode 

faltar.A alimentação escolar tem que ser cumprida com regra, tem que ser de 

qualidade. Esse é meu posicionamento. Agradeço a todos! Desejo a todos uma 

boa tarde.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para 

fazer uma colocação em cima do que o vereador colocou, a questão de 

proximidade do governo, aqui não existe proximidade de governo,aqui existe 

Presidência da Câmara Municipal - para que fique bem claro isso.Segundo 

ponto:se fosse extrema urgência, já teria entrado na quinta-feira e não na 

presente sessão.E o terceiro ponto, até para implementar o pedido de vossas 

excelências,aproveita e convoca também, que eu já deixei bastante claro, se 

vossas excelências me fizerem o pedido ainda hoje, amanhã já encaminho o 

ofício convocando o secretário e a secretária,desde que não seja na segunda-

feira. Mas aproveita e convoca tambémos membros do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Educação que estão lá para 

fiscalizar a questão da merenda, coisa que não fizeram até agora.”.O próximo 

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

diz: “Bom, as minhas palavras nesse... Primeiramente, boa tarde,Sr.Presidente, 

os membros da Mesa e os senhores pares.Também imprensa presente, e os 

munícipes.Sr. presidente, eu apenas usando esse momento na Tribuna para 

agradecer ao Carlinhos da empresa LBAK.Agradecer; quero deixar 

registradonessa Casa que realmente todos os momentos que a gente precisa 

dele, ele nunca negou,principalmente a esse Vereador; tenho certeza que a 

outros Vereadores também que tenhamo procurado.Então agradecer pela 

bondade dele realmente deslocar um veículo de Guarulhos à nossa cidade 

para com que nós pudéssemos ir à Assembleia Legislativa realmente a gente 

procurar recursos para o nosso município.Então eu não poderia deixar de 

realmente agradecer em nome desse vereador e da Câmara Municipal, de 

agradecer ao Carlinhos eà LBAKpor realmente nos fornecer os veículos sem 
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custo nenhum para essa Casa.E graças a Deus a gente,dentro do bom 

conceito, dentro daquela amizade é que a gente realmente consegue algumas 

coisas e a gente fica muito grato com isso; só tenho que agradecer e jamais 

poderia deixarde agradecer ao Carlinhos por essa oportunidade.E muito 

obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Meloque, com a palavra, diz: “Só queria usar meu tempo;boa tarde a 

todos aí, todos da Presidência,Mesa Diretiva, nobres pares, imprensa local. Em 

nome do Pelé,queria agradecer a todos os participantes.Minha manifestação é 

apenas favorável para a convocação que o vereador, embora eu entendo que o 

prazo é muito curto de tempo para se perguntar de vários temas bem 

complexos, né? E para obter as respostas satisfatórias.Porém também 

concordo com vossa excelência que deva trazer também quem se fez muito 

presente na... antigamente, que era o pessoal do Conselho, que era 

ferozmente críticoà gestão, e a gente está vendo que até agora também não se 

manifestou tanto na fiscalização, como das compras também que vieram dessa 

gestão desde 2017, dejaneiro. Então a gente gostaria também que vossa 

excelência pudesse convocar também o conselho também para participar da 

mesma sabatina também. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Só respondendo ao vereador Marcelo: assim que os 

nobres vereadores, se assim entender, fizerem um ofício a essa Presidência e 

incluírem no ofício deles o CAI e o Conselho Municipal de Educação, também 

será convidado.Agora, se o requerimento deles à essa Presidência for apenas 

aos dois secretários, aí não compete a essa Presidência convocar. Aí seria 

numa segunda oportunidade.”.O próximoVereador inscrito é oVereador 

Reinaldo Pereira Júniorque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, nobres 

pares, a todos aqui presentes.Queria parabenizar o vereador Juniel da Costa 

Camilo sobre a sua fala.Referente ao acontecimento da merenda, nós só 

fomos na escola através de denúncia de pais.Não fomos fazer política, e sim 

fazer a função do vereador, que é fiscalizar.Onde constatamos que no período 

da manhã foi só servido banana.Se foi por erro de comunicação ou não, por 

infelicidade da administração, isso nunca tinha ocorrido na escola e nenhuma 

escola do estado.Isso que deixou a gente até muito triste.Referente também a 

não aceitarem o pedido do vereador,eu já também achei estranho hoje não 

estar na pauta o projeto de lei referente à redução de vereadores, que ficou 

marcado o segundo turno, até então, para hoje, né?Referente a isso também.E 

quando foi votado o projeto na sessão anterior referente ao erro do texto; como 

o texto estava meio complexo da Lei Orgânica, do Regimento Interno, foi dito 

que, quando tivesse sem ser nessa sessão, na próxima, ia ser votado o projeto 

de redução. Mas também sabemos que não iria passar a redução dos 

vereadores,mas isso não tem problema.Também irei protocolar na próxima 
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sessão junto com os vereadores e já convido a quem quiser assinar o pedido 

de mudança do horário da sessão das 15 horas para as 18 horas, até porque, 

quando nós saímos na rua, a população cobra muito da gente referente ao 

horário da sessão, que não pode estar presente.Também em respeito a horário 

e online... eles não conseguem acompanhar, porque às 15 horas estão todos 

trabalhando.Também é uma cobrança da população, e quem quiser assinar 

comigo,agradeço também. Vereador, quando foi colocado em redes sociais a 

respeito de política suja, isso deixou a gente bem chateado, porque em 

nenhum momento agimos de maneira de má-fé,e sim fazendo a nossa função. 

E quando coloca “política suja”,eu acho que o secretário tem que respeitar os 

vereadores aqui desta Casa.Nós temos imunidade parlamentar; o secretário, 

não.Então falta respeito a essa Casa quando coloca “política suja”.Porque 

quem errou não foi nós, foi a administração, quando só teve banana na hora da 

refeição do Carlos Prestes. Então peço mais respeito ao secretário. 

Obrigado,Presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: 

“Antes de chamar o próximo Vereador inscrito,só lembrando ao nobre vereador 

que acabou fazer o usoda Tribuna, de que o regimento interno dizo 

interstíciode no mínimo - mínimo - 10 dias. Portanto já se passaram 10 

dias.Então essa Presidência, a Mesa Diretiva achou por bem não colocar 

nessa sessão, para colocar na próxima, tendo em vista a gente tentar hoje 

fazer uma sessão um pouco mais enxuta.Por isso nós...Não temos problema 

nenhum de pautar, já deixamos bastante claro isso.Já foi pautado, já foi 

discutido, não tinha problema nenhum de pautar hoje,pautar na próxima 

sessão.O Regimento Interno está sendo cumprido.Em momento algum nós 

descumprimos com o regimento interno dessaCasa.”.O próximo 

Vereadorinscrito é o Vereador Robério de Almeida Silvaque, com a palavra, 

diz: “Excelentíssimo senhor Presidente,boa tarde. Boa tarde,Mesa Diretiva. Boa 

tarde, nobres pares aqui presentes. Boa tarde, população também presente. 

Boa tarde, imprensa aqui, como eu sempre falo aqui,Márcio do Jornal do 

Povão, sempre nos acompanhando aí.Bom, venhoa essa Tribuna na segunda-

feira, nobres pares, para falar sobre o requerimento de número 70 sobre as 

lixeiras que têm em diversos bairros do nosso município, lixeiras essas 

comunitárias.Penso eu que, às vezes, a gente só está querendo dar sugestão 

ao Poder Executivo para que se torne realidade tudo que se passa dentro do 

nosso município também.Essas lixeiras, já vem descontado no IPTU taxa de 

limpeza pública, ou seja, então não vejo necessidade dessas lixeiras.O que 

precisa é ter o quê?As estradas boas em condições para que os caminhões 

possam fazer essa coleta, já que paga-se uma empresa para fazer esse 

trabalho.Referente ao requerimento 71, troca de lâmpadas.Tem uma empresa 

também que está fazendo as trocas das lâmpadas, então, às vezes, a gente 
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pede para o Poder Executivo para que faça as trocas de bairro a bairro, para 

que não fique um ou outro bairro sem ter o devido 

atendimento,tá?Requerimento nº 72, seria o quê?A roçada dos campos, em 

volta dos campos.Alguns bairros têm campeonato, e muita sujeira em volta não 

só dos campos, mas também dentro do campo,onde necessita a roçada dos 

mesmos. Então sempre que a gente dá uma sugestão para o Poder Executivo 

é para que a população não sofra muito mais do que já vem sofrendo.Eu vou 

dar um exemplo, até poderia dar um exemplo do bairro do Nirvana,mas eu 

moro lá, então fica muito fácil eu dar exemplo de lá.Bairro do Castellano, por 

exemplo, eu vi requerimento hoje e vejo que a maioria dos vereadores tudo faz 

requerimento para esse bairro.O que eu dei a sugestão para o prefeito foi 

assim: que termine um bairro, começa e termina, para que seja complexo todo 

o serviço feito de motonivelamento e cascalhamento, para que não ocorra 

justamente o que aconteceu hoje pela manhã.Faz picadinho, faz uma rua em 

um bairro, tira as máquinas, leva para outro bairro, que que acontece?Então 

acaba, com essa chuva que deu aí esse final de semana, até hoje de manhã, 

que que acontece?Acabam-se todos os bairros voltando na estaca zero.Então 

quando a gente... não quer se envolver no planejamento do Poder Executivo. 

Não é nada disso, mas às vezes são sugestões que podem dar certo.Aoinvés 

de ter, por exemplo, 10 bairros aí, cinco bairros sem nenhum problema, já com 

todo o trabalho executado, então, não.Nós temos o quê?Todos os bairros do 

mesmo jeito que se estava antes, porque começa um trabalho e não termina, 

então infelizmente é isso que acontece.Até mesmo o prefeito chamar os seus 

cargos comissionados, principalmente os secretários, e que tenha uma 

conversa com eles para que realmente tenha o devido respeito com os 

vereadores; isso é importante. O mais importante de tudo é Executivo e 

Legislativo andar junto para que a população pare um pouco de sofrer.Seria só 

isso mesmo, a minha indignação pelo que eu vi acontecer hoje, como eu disse, 

não só no bairro do Nirvana, mas também em outros bairros onde não foi 

jogado o material, sendo que tem o material lá.Então a gente... eu, por 

exemplo, já não sei mais se eu falo com o secretário de obras, se eu falo com o 

prefeito, que realmente eles estão tentando, eles estão tentando fazer um 

serviço, mas só que não está dando certo, porque, na minha opinião, é a falta 

de planejamento.Então às vezes seria bom que o Poder Executivo também 

aceitasse a sugestão do Poder Legislativo e caminhar junto para o bem de 

todos.Muito obrigado, senhor Presidente, nobres pares, população aqui 

presente,fiquem todos com Deus.”.E não havendo mais vereadores inscritos 

para fazer o uso da Tribuna,o Sr.Presidente Fernando José Gonçalves faz 

suas considerações finais: “Antes de encerrar apresente sessão, eu gostaria 

apenas de comunicar a todos que, na última quarta-feira, esse Vereador, 
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juntamente com o Vereador Marcelo, oVereador Jorge, Vereador Walter, o 

vereador Robério, Vereador Leonardo, Vereador Eduardo,Vereador Paulinho, 

Vereador Lourival, Vereador Robério, nós estivemos na Assembleia Legislativa 

junto com o senhor Prefeito Municipal numa força-tarefa onde nós 

conversamos com os deputados, o Gambeli lá de Ferraz de Vasconcelos, 

odeputado André do Prado, o deputado Campos Machado, que o prefeito 

esteve até no gabinete dele, a deputada Edna Macedo,o deputado Estevam 

Galvão, que foi mais especificamente eu, o Vereador Eduardo, oVereador 

Paulo Rogério e o prefeito,deputado Marcos Damásio, e mais o prefeito 

também esteve no gabinete do deputado Itamar Borges.O intuito da nossa 

visita na Assembleia foi tentar buscar recursos para nossa cidade com 

infraestrutura na área da saúde.Nós sabemos a dificuldade que está tendo em 

todas as áreas, mas nós concentramos, fizemos um acordo, um pacto do 

Legislativo com o Executivo de tentar buscar recursos para o município de 

Biritiba Mirim, independente da sigla partidária da qual qualquer um dos 

membros da Casa pertença.Amanhã estaremos indo à Brasília numa comissão 

formada pelo Vereador Lourival, Vereador Robério, Vereador Leonardo,esse 

Vereador,Vereador Marcelo,Vereador Paulo Rogério e o Vereador Walter 

Machado, que não está presente na sessão hoje.Estaremos indo amanhã 

juntamente com o prefeito também para conversar com os deputados Márcio 

Alvino, o deputado federal Marco Bertaiolli, a deputada Kátia Sastre, o 

deputado Roberto Lucena, o deputado Alencar, que é do PT, teve votos aqui, 

mas nós temos alguns amigos que, apesar de não estar nessa Casa, mas que 

disputaram as eleições e que trabalharam para o deputado Alencar e ele 

também se comprometeu a estar auxiliando o município com emendas, então 

amanhã estaremos indo aem Brasília na busca de recursos, esperando ter... 

Claro que não é de imediato, né, não é uma varinha de condão onde 

simplesmente o deputado simplesmente vai lá e já coloca o recurso, mas nós 

temos que pleitearmos para que possamos ter,num futuro bem próximo, o 

quanto antes, recursos captados fora da receita própria, recursos captados 

tanto na esfera estadual quanto na esfera federal.Paralelo a isso, tem outros 

vereadores também se mobilizando:o vereador Reinaldo já protocolou o pedido 

dele com ida à Brasília, tem outros Vereadores também que estãose 

mobilizando para iremà Brasília para também tentar captar recursos junto aos 

deputados dos quaisos mesmos apoiaram.Então fica convocada a reunião da 

comissão para quinta-feira às 15h30, como de praxe, e bem lembrado pelo 

vereador Jorge, nessa última visita que nós tivemos na quarta-feira na 

Assembleia, ficou confirmado o início da rotatória da Nova Biritiba.Era um pleito 

antigo que já vem desde a gestão anterior, né?Começou com os vereadores 

inclusive também da gestão anterior, com oVereador Marcelo, Vereador 
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Jorge,Vereador Lourival, Vereador Walter, que participou desse pleito lá atrás, 

e a gente tem que dar os méritos a quem é de direito.Eu sempre digo: se existe 

o pai da criança, seja feio ou seja bonita, mas temos que mostrar quem é o pai 

da criança.E nesse momento que nós estivemos na Assembleia, nós 

agradecemos muito ao deputado André do Prado; eu tive a informação na 

sexta-feira de que a empresa irá se reunir com o Poder Executivo essa semana 

ainda para acertar os detalhes,porque tem o trecho ali da rotatória da Nova 

Biritiba que vai necessitar da desapropriação de uma área de mais ou menos 

aproximadamente três mil metros.O projeto já está aprovado, o contrato já está 

assinado com a empresa.Ficou o contrato, foi gerado em torno de R$ 

1.763.765,00.O contrato já está assinado com o DER, né?E a empresa, só o 

critério agora é definir com a prefeitura a ordem de serviço para início e a 

questão, essa questão burocrática, que tem um trecho pequeno ali que vai 

desapropriar para que possa ser feita a rotatória da Nova Biritiba.É um pleito 

dos moradores já antigo, né?Eesperamos que essa obra,apesar dela ter uma 

previsão de 13 meses de execução,esperamos que consigamos que ela seja 

realizada com o menor prazo de tempo possível, até para que a gente 

possamos enfim acabar com o número de acidentes que existe naquele trajeto 

ali, principalmente na subida da entrada da Nova Biritiba, que foi um pleito de 

diversos vereadores dessa Casa nessa gestão, mas reconhecendo e 

agradecendo, em nome do Legislativo, o trabalho que o deputado André do 

Prado fez pelo trabalho desenvolvido na rotatória do Pomar do Carmo. Nós 

também, nessa mesma audiência com o deputado André do Prado, que fique 

bem claro, nós questionamos a rotatória do Pomar do Carmo.E a rotatória do 

Pomar do Carmo,ela está em fase de projeto; ela não conseguiu ser 

contemplada com o aporte financeiro do DER o ano passado, que foi uma briga 

que o deputado teve,porque o governo Dória, ele, quando assumiu, ele 

praticamente congelou todos os projetos, para depois reavaliar, para depois ver 

se vai aplicar ou não, né? E aí o deputado André do Prado pleiteou junto ao 

DER, ao governo do estado para que se mantivesse pelo menos o projeto da 

Nova Biritiba, que já estava licitado inclusive.E foi acatado pelo governo, e aí 

acabou sendo homologado na semana passada o contrato, e essa semana 

provavelmente teremos novidades aí para o início das obras.Quanto à questão 

do... nós estivemos conversando com o deputado Estevão; uma das condições 

também que nós impusemos lá foi a questão da redução do FUMEFI, porque o 

FUMEFI, nós tínhamos um pleito de R$ 600 mil, que era um direito nosso 

adquirido dentro do FUMEFI; o governo Dória reduziu para 500, depois reduziu 

para 400, reduziu para 300, né? E se o município quisesse, que antecipasse o 

recurso do ano de 2019 para utilizar esse ano e compensaria no próximo ano, 

descontando, que é aquela pedalada de receita, aquela antecipação de receita, 
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e isso, nós deixamos bastante claro de que é inadmissível, até porque é um 

direito do município o FUMEFI não só de Biritiba, mas todos os 39 municípios 

do Alto Tietê.E o deputado Estevão se comprometeu a fazer uma audiência 

com o secretário Vinholi, que é o deDesenvolvimento Regional agora, o antigo 

„Casa Civil‟,que é oDesenvolvimento Regional, para que Biritiba seja 

contemplado... novamente contemplado, não; que tenha o seu direito, o seu 

direito readquirido de que era o recurso total do FUMAFI de 600 mil.Só para se 

ter uma ideia, esse recurso do FUMEFI que foi cortado pelo governo estadual, 

esse recurso seria aplicado nas ruas do Jardim da Cruz das Almas. Inclusive, a 

prefeitura já estava para licitar.Quando o governo Dória,o governo do estado 

cortou esse recurso, paralisou o projeto,porque não sabia se ia receber os 600 

mil ou se ia receber 300 mil. Então esperamos ter êxito nesse pleito de 

conquistarmos novamente o que é de direito nosso: o valor completo do 

recurso FUMEFI de 2017 para que possa ser aplicado integralmente naquelas 

ruas da Cruz das Almas.No mais, nada havendo mais a tratar, encerro 

apresente sessão agradecendo a presença de todos.Nosso muito obrigado!”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria 

ainda de lembrar que eu vou estar elaborando um ofício, que foi comentado 

com o André lá que a gente pode pedir o asfalto de três de vicinais,onde a 

gente vai pleitear a Sertãozinho, Biritiba Sul, a Estrada de Santa Catarina,que o 

Lourival falou, e mais uma estrada ainda, para que o governo do estado vai 

contemplar uma dessas. E a gente crê... então eu vou estar elaborando, aquele 

que quiser assinar, é só dar o nome para mim também,vou estar elaborando 

para nós mandarmos para o Executivo se cadastrar com urgência essa 

semana ainda, porque uma dessas daí será a escolhida para ser 

contemplada.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Muito 

bem lembrado, Vereador Marcelo.Apenas para encerrar: esse projeto é um 

projeto do Governo do Estado, da qual ele sugeriu, está sugerindo aos 

municípios, inclusive Biritiba Mirim, que faça a indicação de três estradas 

vicinais, três estradas vicinais, das quais, das três, ele escolherá uma para 

fazer o projeto. Então é isso: é um projeto não de imediato, é um projeto aí 

para o segundo semestre, mas será as estradas vicinais,principalmente as 

intermunicipais, será contemplada uma vicinal para o município. E Biritiba vai 

sugerir as três, para que a gente possa apresentar junto com o Executivo as 

três, e depois o Governo do Estado optar por uma. Lembrando que nesse 

mesmo dia nós discutimos a questão da Estrada do Rio Acima.E por ser a 

Estrada do Rio Acima 1.200 metros, e comparado, por exemplo, com a estrada 

de Sertãozinho, que liga Biritiba à Bertioga, com a Estrada de Santa Catarina, 

que liga Biritiba a Mogi, que gira lá em torno de 14 e 15, 17 quilômetros, 18, 20 

quilômetros.Por isso, num primeiro momento, ficou descaracterizado a Estrada 
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do Rio Acima, não deixando de ser menos importante, mas tentando a gente 

buscar recursos para a Estrada do Rio Acima de outra fonte que não seja 

essa,porque correríamos o risco de pavimentarmos 1.200 e deixarmos,às 

vezes, 20 quilômetros sem pavimentação, então nós vamos concentrar as 

forças no sentido de buscar recursos para a estrada também, a Estrada do Rio 

Acima.”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo completa: “Prefeito, 

ainda lembrando que nós pedimos R$ 400 milde emenda parlamentar e o 

deputado se comprometeu em fornecer para o ano que vem.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves encerra a Sessão: “Nada mais havendo a tratar, 

agradeço a presença de todos e encerro a presente Sessão.”.Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 08 de abril de 

2019. 
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