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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019.  

 

Aos quinze 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, Jorge Mishima, José Rodrigues 

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

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

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

Machado de Almeida, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, 

Leonardo Venâncio Molina, que procedessea chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 100 do Livro nº. 014, 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 08 de abril 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. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 056/2019. 2.Ofício 

nº 056/2019 – SMA – Encaminha os atos administrativos *Portaria nº 058, 090, 

091, 093, 094, 096 a 100/2019. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 101 a 

106/2019.1.Indicação nº 101/2019, de autoria do Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que sejam feitos reparos em 

pavimento asfáltico na Rua Pereira Leite da Cunha, travessa da Rua Claudino 

Nunes de Siqueira. 2.Indicação nº 102/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

determine à secretaria competente a instalação de seis pontos de luminárias 

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

rua até a altura do número 20, Bairro Vertentes, nessa cidade. Essa é uma 

reiteração da Indicação 460/1017 e 81, 97, 143, 163/2018 e 

21/2019.3.Indicação nº 103/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que determine 

à secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento e 

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

em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das Indicações nº 037, 72, 103, 
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131, 157/2018 e 40/2019.4.Indicação nº 104/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que determine à secretaria competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Um e Rua Seis no Bairro Casqueiro, 

nessa cidade, em toda a sua extensão. 5.Indicação nº 105/2019, de autoria do 

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

Hideki Tajiri para que interceda junto ao departamento competente para que 

seja efetuado o trabalho de nivelamento e cascalhamento na Estrada Nossa 

Senhora Aparecida, Bairro Casqueiro.6.Indicação nº 106/2019, de autoria do 

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

Hideki Tajiri para que interceda junto ao departamento competente para que 

seja efetuado o trabalho de nivelamento e cascalhamento na Rua José Sérvulo 

da Costa, Bairro Jardim dos Eucaliptos. Terminadas as Indicações, passou-se 

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

de Lei nº 033/2019 e 034/2019 e da proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 

046/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS. 1. Projeto de Lei nº 033/2019: Institui o prêmio „Professor Destaque 

da Rede Pública de Ensino‟no município de Biritiba Mirim e dá outras 

providências.2. Projeto de Lei nº 034/2019: Cria o programa „Empresa Amiga 

do Esporte e Lazer‟ no município de Biritiba Mirim e dá outras 

providências.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR, JUNIEL DA COSTA CAMILO, PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, 

JOSÉ RODRIGUES LARES E EDUARDO MELO. 3. Proposta de Emenda à 

Lei Orgânica nº 046/2019: Dispõe sobre a nova redação do inciso I do art. 48 

da Lei Orgânica do município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA.O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 074 a 082/2019.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 074/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

competente para que sejam tomadas as devidas providências em todas as vias 

do bairro Nirvana que necessitam do serviço da motoniveladora e 

cascalhamento, sem exceção. APROVADO. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria que fosse inserido esse 

requerimento de extrema urgência na Ordem do Dia.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Adotando o mesmo procedimento da 

Sessão anterior, vou analisar o Requerimento e ver a questão de urgência 

dele, aí darei a resposta à vossa excelência se colocarei na Ordem do Dia ou 

não.”.2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 075/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao 
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departamento competente para que tome as devidas providências em relação 

ao serviço de cascalhamento e motonivelamento e iluminação em todas as vias 

públicas do Bairro Santa Catarina e Bairro Itaguaçu, limite Biritiba Mirim. 

APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 076/2019: 

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

junto ao departamento competente para que tome as devidas providências em 

relação ao serviço de departamento competente e serviço de limpeza e 

roçadas em volta do campinho de futebol no Bairro Cruz das Almas. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o Vereador Robério pelo requerimento, e eu acho que... não sei se 

foi semana passada ou mês passado, o Vereador também fez solicitando a 

limpeza acho que de quase todos os campinhos do município, onde as 

crianças usam de fim de semana pra se divertirem, e não está sendo feito 

nenhum tipo de manutenção. No campinho aqui da vila, as grades estão para 

fora, correndo risco para as crianças. Peço que o prefeito tome atento ao 

pedido do nobre Vereador, tendo em vista que pode ocorrer algum acidente 

devido à falta de manutenção dos campinhos. Grato, Presidente.”. 

APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO.4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 077/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

solicite ao excelentíssimo Sr. Marco Aurélio Bertaioli, deputado federal, e ao 

excelentíssimo Sr. Estevão Galvão de Oliveira, deputado estadual por São 

Paulo, para que interceda junto ao Departamento de Estradas e Rodagem para 

que instale placas informativas sobre ciclistas em toda a extensão da rodovia 

Alfredo Rolim de Moura, SP-88, na Estrada Mogi-Salesópolis.O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre 

Vereador Reinaldo, e onde assino junto esse requerimento, tendo em vista que 

acho que nós já fizemos também um requerimento ao prefeito e a gente já viu 

vários casos, vários acidentes. A gente tem aí muitos turistas, muitos ciclistas 

que estão passando nessa avenida, então, assim, é de grande valia. Então a 

gente vai nessa luta aí; tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito 

obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Também gostaria 

de parabenizar o nobre Vereador Reinaldo Pereira Júnior pelo requerimento nº 

077; acho que vem em boa hora. Nós temos reparado que tem aumentado o 

fluxo de ciclistas em nossas estradas; realmente não só aos ciclistas, como 

vossa excelência salientou, mas como aos pedestres e aos motoristas, para 

que tomem cuidado com relação a esse problema que tem acontecido e muito 

em nosso município. Parabéns mais uma vez, e gostaria, se for possível, 

assinar com vossa excelência. Muito obrigado.”. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer ao Vereador Juniel e ao 
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Vereador Jorge, e gostaria que o Vereador assinasse junto comigo o 

requerimento.”. APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

REINALDO PEREIRA JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO.5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 078/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que solicite ao excelentíssimo Sr. Marco Aurélio Bertaioli, 

deputado federal, e ao excelentíssimo Sr. Estevão Galvão de Oliveira, 

deputado estadual de São Paulo, a disponibilidade de verba do governo para 

construção de uma sede própria para a APAE na cidade de Biritiba Mirim. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO.6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 079/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

solicite ao excelentíssimo Sr. Marco Aurélio Bertaioli, deputado federal, e ao 

excelentíssimo Sr. Estevão Galvão de Oliveira, deputado estadual de São 

Paulo, viaturas e aumento do efetivo de policiais da Polícia Civil e Militar na 

cidade de Biritiba Mirim.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador Reinaldo Pereira Júnior pelo 

requerimento que acabou de ser lido, onde assino junto com ele; parabéns, 

Vereador, mais uma vez, porque nós temos aí policiais excepcionais, 

profissionais maravilhosos, que se dedicam; acho que todo mundo conhece 

eles aí, sabem da força, da garra, da determinação de cada um, e a gente sabe 

que hoje o que eles precisam é infraestrutura. Então acho que todo mundo 

junto sabe da real situação, que vem aumentando o número de furtos, de 

roubos em comércios, em residências; assim como eu moro também em bairro 

afastado, e a gente aí do número de furtos. E parabéns, mais uma vez, e tudo 

que precisa é infraestrutura. Então conte sempre comigo.”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer ao 

Vereador Juniel da Costa Camilo pelo comentário. Nesse começo de 2019, 

houve diversos furtos em residências, comércios, principalmente aqui ao redor, 

no centro da cidade. Comerciantes não estão aguentando mais esses furtos. E 

também entendemos que a polícia militar e civil não têm tanta culpa, porque 

não tem condição de trabalho. Inclusive hoje só temos uma viatura militar que 

roda na cidade, faz a ronda, e uma outra que é patrulha rural, mas uma tem 

que ficar no destacamento. Então é uma condição muito difícil de trabalho para 

os nossos amigos policiais. Gostaria que fosse remetido, se aprovado esse 

requerimento, para o delegado de polícia aqui de Biritiba e para os policiais 

aqui do Batalhão aqui embaixo. Obrigado, Presidente.”.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Será atendido o pedido de 

vossa excelência assim que aprovado o requerimento.”. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 7. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 080/2019: Requer ao Senhor 
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Prefeito Walter Hideki Tajiri que encaminhe a resposta ao pedido de 

informação que foi feito no Requerimento nº 038/2019. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.  8. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 081/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que seja feito um estudo para construção e reforma de 

pontos de ônibus em todos os bairros. APROVADO. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 082/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao órgão competente a 

fim de efetuar manutenção e reparos na iluminação pública localizada na 

entrada da cidade, mais precisamente nos primeiros postes que dão acesso ao 

Bairro Jardim Alvorada. APROVADO. 10. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 083/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente a fim de efetuar serviços de 

manutenção e limpeza nas bocas-de-lobo e demais sistemas de escoamento 

de águas pluviais de nosso município. APROVADO. Em seguida, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Encontra-se sobre a mesa o 

requerimento do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo subscrito por 

demais Vereadores, que trata sobre a questão da SOS Vicinais, do 

cadastramento da SOS Vicinais, de três vicinais do munícipio no programa do 

Governo do Estado. Entendo ser pertinente o requerimento do Vereador para 

apreciação na presente Sessão, tendo em vista a urgência, até porque, na 

audiência juntamente com o deputado André do Prado e o deputado Estevão 

Galvão, os mesmos também manifestam a urgência desse projeto ser 

apresentado junto ao governo do estado. E também considerando que boa 

parte dos subscritores encontravam-se em Brasília semana passada, ficamos 

dois dias ausentes do município. Então encontra-se pertinente o 

requerimento.”. Dizendo isso, o Presidente coloca o Requerimento de autoria 

do Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo em discussão para 

apreciação do plenário. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESMARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA, WALTER MACHADO DE ALMEIDA, JORGE MISHIMA, 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, LOURIVAL BISPO DE MATOS E 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.11. Em única discussão e votação o 

Requerimento de autoria do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki para que determine ao departamento 

competente para que o mesmo faça o cadastramento do governo do estado de 

São Paulo para o projeto „SOS Vicinais‟, que prevê o cadastramento de três 

estradas vicinais para serem pavimentadas, aonde apenas uma será 

contemplada e, para o mesmo, exige-se cadastro, bem como elaboração de 
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projeto, e tem prazo imediato e, para tanto, segue a sugestão de três estradas: 

Estrada do Sertãozinho, Estrada Santa Catarina a Mogi, Estrada de Biritiba a 

Casagrande. APROVADO. Terminados os Requerimentos, o Sr. Presidente 

solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Srs. 

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

é o Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Sr. 

presidente,Mesa Diretiva, senhores vereadores, a imprensa, todos os 

presentes, uma boa tarde!Gostaria de, antes de dar início a alguns pontos que 

serão colocados aqui, referente ao requerimento do nobre vereador Reinaldo 

sobre a APAE, para a construção da sede, esse Vereador, ele tem 

intermediado junto com a APAE e o Executivo a questão da localização, que foi 

doada uma possível área para a APAE lá atrás, isso em 2003 ou 2006,não me 

recordo a data agora de cabeça, mas foi doada uma área para a APAE.Porém 

essa área, nós estamos fazendo levantamento técnico para ver se essaárea já 

foi desmembrada para a APAE ou não, porque é uma área localizada dentro do 

ginásio de esporte e o ginásio de esporte, ele continua com a mesma 

escritura.Ou seja, um próprio municipal que está com uma escritura apenas, 

uma única escritura. Ese foi doado um pedaço daquela área de 20 mil metros 

ou 10 mil metros para a APAE, ela teria que ter sido feito o desdobro na época 

e repassado para a APAE a título de autorização para outorga de utilização do 

espaço de concessão por 10, 20, 30 ou até 90 anos.Porém isso aí não foi 

localizado.Então, no primeiro momento,quiçá nós conseguíssemos, como 

vossa excelência está solicitando a intervenção dos deputados, o recurso para 

a instalação da construção da sede da APAE, hoje oficialmente a APAE não 

tem um local para se construir porque não foi feito o desmembramento da 

escritura da APAE. Então é, assim, pertinente, é plausível, porém a prefeitura 

também tem que fazer a lição de casa e fazer o desdobro da área conceder 

para a APAE.Se não vai conceder, então revoga a concessão e escolha uma 

outra área para que a APAE possa realmente ter seu espaço definitivo, como o 

Instituto Reviver tem hoje, como algumas entidades têm, como a APG também 

está pleiteando.Então que a prefeitura faça... se não for conceder lá no ginásio, 

então que faça a concessão de uma outra área para a APAE, que isso aí, 

burocraticamente, não é tão difícil e tenho certeza que terá o apoio de todos os 

nobres vereadores.Bom, a semana passada,é de conhecimento de todos que 

nós estivemos em Brasília juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, o 

Sr.Walter, da qual alguns vereadores, mais precisamente sete vereadores 

desta Casa de Leis foram até Brasília.Na semana anterior nós havíamos 

estado na Assembleia, da qual boa parte dos vereadores também 

participou.Nós fizemos em duas etapas: a primeira semana, a Assembleia 

Legislativa, em contato com diversos deputados; na segunda semana, em 
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Brasília com diversos deputados federais.Pois bem, em Brasília nós tivemos 

contato com diversos deputados.Passando, inclusive, a maioria dos deputados 

que tiveram uma votação expressiva aqui.Estivemos no gabinete do deputado 

Márcio Alvino, estivemos no gabinete da deputada Kátia Sastre, estivemos no 

gabinete no deputado Marco Bertaiolli, estivemos no gabinete do deputado 

Tiririca, enfim, estivemos lá. Mais especificamente, o vereador Paulo esteve no 

gabinete do deputado Guilherme Mussi, além dos outros gabinetes.O vereador 

Robério esteve no do deputado Jefferson Campos, além de outros gabinetes.O 

vereador Marcelo esteve mais em algum deputado também, que eu não me 

recordo o nome agora, mas acho que na fala dele ele pode colocar.Mas, assim, 

o saldo foi bastante positivo, pois nós vimos a receptividade de boa parte 

desses Deputados Federais de estar fazendo aplicação de emendas para 

nossa cidade ou tentando pleitear junto ao governo federal recursos para nossa 

cidade.Então o saldo foi bastante positivo.O que eu pude sentir lá, e olha que 

eu tenho algumas idas e vindas à Brasília já há alguns anos, eu senti um clima 

muito tenso por parte dos deputados referente ao governo Bolsonaro.Parece 

que o governo de cem dias, ele ainda não se encaixou ainda.Não é se encaixar 

perante à opinião pública, não é isso.É se encaixar com o congresso, Câmara 

–Congresso;Câmara - Poder Executivo; Poder Legislativo – Congresso.O 

governo Bolsonaro, ele não está... não está... tanto o congresso quanto o 

governo não estão falando a mesma língua.Me parece que o Executivo está 

indo para um lado e o Legislativoestá indo para o outro.Não sei se os 

Vereadoresque estiveram presentes tiveram omesmo pressentimento. E 

dificulta ainda mais para os deputados mais novos que estão chegando agora, 

com a deputada Kátia Sastre, como o Deputado Almeida do PT também; temos 

que reconhecer que nos recebeu na terça-feira, 9 horas da noite no seu 

gabinete, num esforço concentrado que ele estava lá. É o primeiro mandato 

dele, apesar de ser do PT, mas é o primeiro mandato dele.Era deputado 

estadual, se comprometeu, como ele tem uma emendaimpositiva do Estado, 

tentar pleitear essa emenda impositiva do ano passado ainda para Biritiba no 

estado, e tentar algum recurso a nível federal agora, no primeiro mandato.A 

deputada Kátia Sastre também na mesma situação... Mas mais 

especificamente, na visita que nós tivemos com o deputado Márcio Alvino,e aí 

vale destacar que o deputado Márcio Alvino já está no seu segundo mandato, 

ele, como todos os anos, sempre se propôs a ajudar Biritiba, e também não 

poderia ser diferente, pela votação expressiva que teve, sendo o deputado 

federal mais bem votado da cidade, teria que realmente compensar o nosso 

município de forma à altura, pela votação que ele teve.E ele se propôs, muito 

abertamente, muito claramente, junto aos vereadores e junto ao prefeito, a 

pleitear recursos de... seja ele de custeio, ainda o mais breve possível, seja ele 
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de emendas parlamentares.Porém ressalta dizer que ele disse com todas as 

letras: eu ajudo Biritiba, sem problema algum.Só que Biritiba precisa fazer a 

lição de casa.Aí nós,mais especificamente eu e o vereador Marcelo, 

conversando com a assessora dele, a Dina,estavam os demais vereadores 

acompanhando, e nós fomos ver qual era essa lição de casa.E para nossa 

surpresa, Biritiba Mirim está no CALC.Biritiba Mirim está no CALC, e o que que 

é o CALC?É a inadimplência de alguns atos administrativos que o Executivo 

tem que cumprir. Um deles é referente ao Instituto de Previdência.Eu estive 

essa semana conversando com o Secretário de Finanças e com a Diretoria de 

Finanças, e eles pontuaram dizendo que a questão da Previdência será 

resolvida o mais breve possível, o mais breve possível.É um parcelamento que 

deixou de ser quitado, porém eles estão fazendo um esforço concentrado para 

que possa quitar isso o quanto antes. Esse é um dos motivos da prefeitura 

estar no CALC.Mas o outro motivo, até da Previdência não me preocupa tanto, 

outro motivo, eu até... eu passei alguns dados para o professor Sérgio, que é o 

presidente da Comissão de Educação da Casa, senão vejamos: só da área da 

Educação nós temos lá para cadastramento e fazer um trabalho em cima para 

o ano de 2019, ônibus escolares:R$ 268.650.Isso representa dois ônibus 

escolares.A informação que eu tenho é que inclusive esses ônibus já estão no 

pátio em Barueri.Está faltando cadastrar no PAR. Nós temos lá um recurso em 

cadastramento ainda; na realidade, está cadastrado, só que está esperando 

sair do CALC para poder o cadastro ser efetivado.Ele já foi cadastrado, porém 

não foi efetivado o cadastro, precisa sair do CALC. Nós temos lá Programa de 

Reestruturação da Rede Física de Educação Básica,Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 

Infantil, construir escola ou creche R$ 4.139.378,36.Nós temos um outro 

planejamento, que é o planejamento 34332, que também é para construção de 

escola e creche na educação infantil.O primeiro que eu falei é da educação 

fundamental,tá?R$ 4.139.378,36 da educação fundamental.E educação 

infantil,nós temos R$ 2.505.266,79.E ainda nós temos para ampliação de 

escola ou creche do Ensino Fundamental mais R$ 500 mil.Somando isso, nós 

temos em torno de R$ 7.300.000 só no Ministério da Educação para 

pleitearmos de recurso esse ano para nossa cidade.Então nós estamos no 

eminente risco de perdermos esse recurso se não sairmos do CALC.Senão 

vejamos o porquê estamos no CALC, além daPrevidência, que é o Instituto 

dePrevidência que a prefeitura não repassou, e a parte da Previdência, 

segundo o Departamento de Finanças, vai estar solucionado o quanto 

antes.“Encaminhamento de relatório resumidoda execução orçamentária: a 

comprovar”- isso aí é um dos pontos.“aplicação mínima de recurso da 

educação FNDE eSIOPE: a comprovar”,e a “regularidade previdenciária”, da 
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qual eu já comentei aqui.Pois bem, nós fomos buscar esses dados e nós 

constatamos o quê?No quarto bimestre de 2018, no quinto bimestre de 2018, 

no 6º bimestre de 2018 e no primeiro bimestre de 2019, ou seja,inclusive da 

gestão anterior do prefeito Jarbas, não foi prestado conta do Sincofe no 

Sinop.Não foi homologado, não foi entregue o relatório.E eu fui procurar saber 

o que era o Sinop, o que era o Sincof e tal.Aplicação, merenda escolar e 

aplicação dos 25% do FUNDEB.O conselho estava praticamente desativado 

todo esse período, o CAE também não prestou conta, porque aí, segundo 

informação do Finanças, depende do Conselho dar o parecer para o Finanças 

e o financeiro lançar no sistema.Se o conselho não deresse parecer,o 

Departamento de Finanças não consegue alimentar o sistema.ASecretaria 

deEducação também não consegue alimentar o sistema. Então eu estive 

conversando inclusive com a Secretária de Educação sobre isso,ela disse que 

essa semana tem uma reunião do conselho, eu vou aguardar essa semana a 

reunião do conselho.Caso não tenha uma solução essa semana, aí eu sugiro 

ao Vereador Sérgio, como presidente da Comissão de Educação, que a 

semana que vem nós façamos uma convocação na Comissão de Educação 

dos conselheiros municipais, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de 

Planejamento, da Secretaria Jurídica do Executivo para estar nessa Casa para 

prestar conta disso aqui. A Secretaria deEducação também;me desculpe se eu 

não citei a Secretaria de Educação.Também, inclusive,muito obrigado, 

Vereador Marcelo.A parte financeira do Biritiba-Prev, eu já tenho tido contato 

com o pessoal do Biritiba-Prev para saber a questão previdenciária, de que 

forma está, em que pé que está,e tambémcom o Departamento de Finanças 

para ver de que forma que eles vão estar solucionando isso.Agora, essa 

questão da educação, tanto do CAE quanto do FUNDEB, é um caso mais 

complexo, porque envolve conselheiros, envolve o conselho.E eu já tive a 

precaução de puxar algumas portarias dos conselhos para saber quem são os 

conselheiros, quem está vigente e quem não está.Então, desde 2017, eu já fiz 

questão de puxar todas as portarias, eu acho que não deve estar todas aí, 

Vereador Sérgio, mas aí depois eu passo para vossa excelência, eu já fiz 

questão de puxar todas as portarias para saber quem devemos, caso 

necessário, convocar. Então vamos dar esse prazo de uma semana para ver 

de que forma a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de 

Planejamento, junto com os conselhos vão se movimentar para que possa 

solucionar esse problema, porque a questão de alimentação de sistema, a 

questão de parecer de conselhos... agora, nós não podemos, o município está 

tão carente, e nós não podemos deixar de pleitearmos um recurso de mais 

setemilhões, principalmente nessa área da educação, que é muito 

preocupante. Então, esse é um ponto muito importante.E para 
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finalizar,Sr.Presidente, hoje eu recebi de alguns munícipesapossibilidade da 

mudança do ponto de ônibus lá do Jardim dos Eucaliptos, trazendo para o 

ponto anterior.Antes da sessão, eu já estive em contato com o secretário de 

transporte, porque é inadmissível uma empresa de ônibus,que é exploradora 

do serviço de transporte público intermunicipal, mas que atua dentro do nosso 

município, ela mudar a bel-prazer o itinerário que ia fazer.Quando ela foi para 

ampliar, ela veio pedir a concessão para o Executivo para ampliar.Agora, 

quando ela vai reduzir, ela não avisa que vai reduzir?Alega-se que está 

intransitável o trajeto. Concordo!A prefeitura também tem que fazer a parte 

dela, tem que fazer a manutenção da via.A prefeitura também tem que fazer a 

manutenção da via, oDepartamento de Obras tem que cuidar disso.Mas 

também a empresa, ela não pode simplesmente prejudicar o usuário. A 

empresa, ela simplesmente não pode fazer uma modificação sem comunicar o 

usuário, sem comunicar ao Executivo.Nós já tivemos algumas dificuldades com 

a empresa quando ainda era a empresa Radial.Agora é ATT Transportes.Nós 

convocamos aqui na época, que tinha aqueles carros 

sucateados.Conseguimos resolver praque eles colocassem uns carros de 

melhor qualidade.Eu acho que está na hora também de nós convocarmos a 

empresa novamente, porque não só a empresa, mas também a prefeitura, 

porque a prefeitura também tem que fazer a manutenção lá.Se a empresa não 

vai fazer o transporte porque não está aliado... mas é engraçado que a mesma 

Radial, ela anda em buraqueira em muitas outras cidades, pior do que está lá 

no Jardim dos Eucaliptos, eela não reclama, ela não mudao itinerário.Se vocês 

pegarem os bairros periféricos de Itaquaquecetuba, de Suzano, de Ferraz de 

Vasconcelos, de Poá... tem bairros e tem trajetos 10 vezes piores do que o 

trajeto do ponto final do Jardim dos Eucaliptos, e eles colocam os carros deles 

lá.Porque que em Biritiba eles querem mudar o trajeto?Porque ninguém toma 

providência?Então a prefeitura tem que fazer a parte dela e a empresa tem que 

fazer a parte dela.E se mudar o itinerário sem comunicar aos órgãos 

competentes, eu faço a denúncia no Ministério Público.Que fique bastante 

claro: nós vamos convocar a empresa aqui para que ela preste esclarecimento 

quanto a essa mudança autoritária e sem comunicar,principalmente ao usuário, 

que é umdesrespeito ao usuário, que paga sua passagem e paga caro.Paga 

caro a passagem!Aí simplesmente chega um fiscal no ponto de ônibus lá e 

fala:“A partir de segunda-feira nós vamos mudar o itinerário.”.É a casa da Mãe 

Joana? Cadê a Secretaria de Transporte para autuar? Cadê o Executivo para 

autuar?Nós podemos aqui, sim, denunciar, fiscalizar, que é a nossa função. 

Agora, se mudar o itinerário sem comunicação do Executivo, oExecutivo tem 

que aplicar multa, multa nessa empresa, seja ela mesma com concessão 

estadual.Nós temos que fazer denúncia junto ao Ministério Público por 
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mudança de itinerário, desrespeito ao usuário da nossa cidade!Muito obrigado, 

Sr.Presidente.”.O próximo Vereador a fazer uso da Tribuna é o Vereador Jorge 

Mishima que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo Sr.Presidente dessa Casa, 

membros da Mesa Diretora, senhoras e senhores vereadores, a imprensa que 

sempre tem prestigiado o nosso trabalho, senhoras e senhores.Pegando a dica 

de vossa excelência,Sr.Presidente, você disse que o Bolsonaro está tendo 

divergência com a Câmara,eu acho que o nosso município, os Vereadores 

estão tendo sérias dificuldades com o nosso Executivo Municipal, oSr. Walter 

Hideki Tajiri. Foi decretado,Sr.Presidente, senhores vereadores, é sabido que 

foi decretado o estado de emergência.Ecomo disse o presidente dessa Casa, 

nós estivemos pedindo soluções para o município de Biritiba Mirim.Entre outros 

deputados, nós fomos falar com o André do Prado. Pelo que eu sei,o nobre 

Vereador Edu, Eduardo esteve com o Estevão Galvão e parece que não foi 

muito bem recebido.Nós estivemos também, Vereador Sérgio, falando com o 

deputado Gambele.Fomos muito bem recepcionados por sinal e, 

naoportunidade,este vereador questionou e pediu uma solução a respeito da 

frente de trabalho estadual.Ficou, naquela oportunidade, estudar essa 

possibilidade.E ele realmente me surpreendeu pela atenção, pela fala, pela 

convicção do que foi falado.Eu, dificilmente,ultimamente, não tenho 

comparecido a usar a Tribuna,Sr. presidente,nobresvereadores, mas não 

posso me calar diante da inoperância do nosso Prefeito Municipal.Existe 

secretarias, como vereadores aqui jácitaram, como esse decreto de 

emergência seria plausível juntar secretarias, por exemplo, agricultura e meio 

ambiente,esporte e turismo,ciências e tecnologia, que eu acho que nem precisa 

dessa secretaria.E o nosso Executivo alega que não tem verbas.Mas com 

tantas secretarias, é impossível, humanamente impossível direcionar isso para 

a população.Estivemos fazendo um levantamento, são milhares, milhares de 

reais pagos ociosamente, né?Uma coisa,Sr. presidente e senhores vereadores, 

que é difícil falar, porque isso politicamente não é bem visto, os casos dos 

comissionados.Eu posso falar com conhecimento de causa: está muito inchada 

a nossa Prefeitura Municipal.Nós, vereadores, dificilmente temos a coragem de 

falar isso.Não porque nós indicamos alguém, mas com certeza porque temos 

amigos que estão trabalhando lá.Mas é vergonhoso, Vereadores.Parece que é 

uma casa de vespa. Não para de sair funcionários daquela prefeitura, né?Não 

tenho nada contra o nosso prefeito, mas eu não posso me omitir diante de uma 

situação precária.Eu estou falando assim até com... sabe, com o coração 

porque eu tenho uma pessoa, a minha filha trabalhando lá.Mas nem por isso eu 

tenho que me calar.E nosso Presidente tem um trânsito mais aberto; não digo 

que compactua com a situação; ele sempre teceu comentários fervorosos 

contra a administração do nosso prefeito.Mas será um momento de nós 
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fazermos uma limpeza,Sr. presidente, não importa de quem.Corta-se 50% dos 

comissionados,independente de quem. Independente de quem.Que fiquem 

aquelas pessoas úteis, aquelas que realmente prestam serviço.Porque quando 

eu falo no nepotismo, tem a impessoalidade e tem a capacidade daquela 

pessoa que realmente presta serviço; aqueles que prestam 

serviço,independente de quem que fique; aqueles que estão ociosos, que são a 

maioria,Sr. presidente,tem que se cortar, senão nós vamos ficar aqui o tempo 

todo reclamando, pedindo para que faça uma melhoria.Mas como, se o prefeito 

alega não ter dinheiro?Falta de gestão, falta de direcionamento, falta talvez de 

capacidade também.O Prefeito Municipal tem que ser justo.O Prefeito 

Municipal tem que ser duro.O Prefeito Municipal não pode ver ambições 

políticas futuras; tem que ver o presente.Então eu falo isso, sabe,Sr. 

presidente, falo realmente com dor no peito, mas eu não posso me omitir diante 

de uma situação precária que ele mesmo diz,está difícil, não tem dinheiro.Nós 

intermediamos a compra de uma pá roçadeira que custa R$ 170, que foi o 

pessoal do Sogo, a sociedade de amigos do Sogo quecedeu, né? Mas se 

fizermos uma junção ou eliminarmos alguma secretaria, eu tenho certeza que a 

maioria, não todos, mas a maioria dos problemas poderiam ser sanados, 

porque o que eu faço, nobres Vereadores é essa postura de pensar, 

administrar para o povo.Nós não podemos pensar... não sei se é isso que ele 

pensa, isso que ele almeja, uma futura candidatura; nós não podemos fazer 

com comissionado, sabe, uma escala para jogar apostas, que ele não poderia 

ser dessa forma. Eu lamento muito, né, e, com certeza,isso irá aos ouvidos do 

prefeito. Mas que sirva de alerta que tome uma posição mais dura para que a 

população não sofra mais do que está sofrendo. Muito obrigado.”.Após a fala, o 

Vereador Jorge Mishima solicita sua retirada do plenário para realizar viagem à 

São Paulo. O Sr. Presidente solicita ao Vereador sua retirada. O próximo 

vereador inscrito é o Vereador José Rodrigues Laresque, com a palavra, diz: 

“Senhor presidente,Primeiro Secretário,Segundo Secretário,Mesa 

Diretiva,Nobres Pares, população aqui presente, os assessores, imprensa.O 

que me traz ao uso da Tribuna é uma situação que aconteceu na praça, onde o 

meu filho foi ofendido por um chefe do setor de transporte escolar.Para quem 

não sabe, o meu filho, ele coordena a minha empresa em São José dos 

Campos. Ele trabalha lá já faz dois anos, e quem quiser seguir ele,siga.E ele 

faz na praça, com o dinheiro dele, aquilo que ele bem entende, é o serviço 

dele, não depende de serviço de prefeitura.Esse senhor estava muito bêbado, 

Claudinei Rodrigues dos Santos, e ofendeu meu filho.Eu acho que não é coisa 

de homem fazer isso.Vereador da cidade sou eu, não é meu filho.Meu filho tem 

o serviço dele,continua trabalhando no serviço dele.É muito feio uma pessoa 

que estava na Câmara Municipal, vai para a prefeitura, pega um serviço de 
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chefe do setor de transporte escolar e se acha o dono do mundo.É muito feio 

as pessoas virem prejudicar filho de vereador.Sabe onde é minha casa, pegava 

verdura comigo como doação,pode ir lá, fala comigo.Tem problema 

comigo?Fale como Vereador, oVereador da cidade sou eu, não é meu 

filho.Meu filho tem serviço. Meus dois filhos têm serviço e não precisam de 

estar sendo ofendidos.Portanto eu deixo registrado,Sr. presidente, se tiver 

alguma coisa com o vereador, chega até mim, fala comigo.É muito feio a 

pessoa chegar na praça e ofender filho de vereador.É porque não é 

homem?Não tem coragem de vir até essa pessoa falar comigo?Chega até 

mim, chega até mim.Eu vou responder todas as perguntas que precisa.Mas 

meu filho não entra em política.Tudo que a gente passou, meu filho não veio 

aqui, ó, nenhum deles, porque eu não deixei ele vir aqui.O Vereador sou eu, eu 

respondo por meus atos.Portanto sou homem para que ele venha aqui, venha 

falar comigo se tem alguma coisa com esse vereador. E quanto ao Walter 

Hideki Tajiri, o Walter Hideki Tajiri não mandou nenhum funcionado desse 

Vereador embora.Você sabe porquê?Não?Porque não tinha.Eu não tinha 

nenhum cargo lá dentro como vereador que eu tinha na prefeitura.Então ele 

não mandou. Então os caras falam que a prefeituraestá inchada... não é por 

esse Vereador aqui.Se está inchada, é por outras pessoas, que sejam outras 

pessoas. Esse Vereador aqui nunca indicou.Indicou na Secretaria da 

Agricultura, mas foi tirado.Ele mesmo se demitiu, que foi o Eric.Domais, pode 

falar.Pode falar que o prefeito está inchado por causa de vereador.Esse 

Vereador aqui, não.Esse Vereador aqui, os meus filhos, meu irmão tudo tem 

serviço na roça, na roça, mas tem serviço digno, um serviço que se levanta 

cedo e vai para a roça trabalhar. Não fica como esses chefe de gabinete 

procurando conversa com filho de vereador.Isso é muito feio!Não tem 

capacidade de arrumar um serviço em uma empresa e tal, e fica encostado na 

Prefeitura e vem falar de filho de vereador.Isso é feio!Agora, você levantar 

cedo, sair para trabalhar,isso não é feio para ninguém,tá?Eu tenhoorgulho de 

ser produtor rural e eu souum produtor rural há muito tempo na cidade e tenho 

orgulhodisso e meus filhos estão me acompanhando e vai ser para produtor 

rural também,tá?Muito obrigado,Sr.Presidente.”.O próximo Vereador inscrito é 

o inscrito Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Sr. 

presidente,toda Mesa Diretiva, aos nobres pares, aos munícipes, a todos os 

funcionários da Casa, a imprensa, uma boa tarde a todos!Sr.Presidente, 

parabéns pela sua fala,tá?Eu acho que você foi muito bem na fala até falar 

aquique o governo Bolsonaro não está tendo um bom relacionamento.Eu acho 

que em Biritiba está acontecendo a mesma coisa Executivo com 

Legislativo.Troca-se de prefeito e vêm acontecendo coisas terríveis. Parabéns, 

Nobre Vereador José Rodrigues Lares pela sua fala, e esse Vereador sofreu 
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isso mês passado,está sofrendo isso.Só que esse Vereador também não se 

cala, porque eu acho que essa atual administração que tem aqui, não tenho 

problema nenhum com o prefeito Walter Tajiri, não tenho problema nenhum, 

estou aqui para ajudar. Só que também a gente não pode se calar ou deixar as 

vendas nos olhos.Eu acho que está acontecendo com essa tal de 

administração, funcionários comissionados que não têm escrúpulo 

nenhum,tá?Eu acho que um secretário, um chefe, um diretor, eu acho que no 

mínimo ele tem que ter respeito com a população, com o vereador, com todos, 

porque ele já está num cargo que é comissionado.Mas não é o que vem 

acontecendo.A gente vê secretários atropelando as coisas, fazendo postagem 

para denegrir a imagem de vereadores,aonde esse Vereador rebateu e 

rebate.Eu acho que alguns números que o senhor veio falar aqui, senhor 

presidente, até gostaria depois a gente ter uma conversa,que o Sr. passasse 

para mim até para a gente estara par aí mais um pouco, mas me interessou 

muito do assunto.Que talvez seja por isso que hoje a gente não tem merenda 

escolar de qualidade.Tenho certeza que esse Vereador, a semana quando a 

gente denunciou a merenda escolar, eu e o vereador Reinaldo, eu venho 

sofrendo.Hoje eu entro na prefeitura, muitos amigos que trabalhei lá; até 

quando eu fui funcionário, fui secretário, fui diretor, mas sempre respeitei todos 

os vereadores dessa Casa na gestão anterior, nessa gestão.Eu acho que 

sempre criei laços de amizade muito bons.E infelizmente na política, quando a 

gente não se cala, a gente vê o que está errado e a gente fala, parece que a 

gente mexe numvespeiro de abelha. Mas enfim, tenho minha consciência 

limpa, tranquila e não vou aceitar nenhum, nenhum funcionário comissionado 

denegrir a imagem de alguém ou então igual ao que aconteceu com o senhor, 

que acho que esse mesmo funcionário já foi funcionário dessa Casa.É triste, 

lamentável.Eu acho que essa atual administração deveria marcar uma reunião 

com seus comissionados; tem funcionário que não sabe nem a atribuição do 

cargo dele.Tem funcionários - estou falando de funcionários comissionados – 

isso, convido a qualquer um dos vereadores a entrar na prefeitura e ver 

Facebook, horário de trabalho; ele só trabalha no Facebook.Então fica difícil.Aí 

a gente vê todos os vereadores aqui se empenhando, fazendo vários 

requerimentos, vários apelos.Eu já fiz um requerimento hoje pedindo ao 

Prefeito a respeito de construção de ônibus, um estudo, que ele faça um 

estudo e veja o que que pode ser feito.É muito triste a gente andar na cidade e 

ver nossas crianças no sol, na chuva.Já se desloca da sua casa até ao ponto 

de ônibus, que é longe.Nós temos uma empresa aqui de transporte escolar que 

eu tenho certeza: se o prefeito chamar para uma reunião,pode fazer uma 

parceria igual foi feito aí, que a empresa Radial reformou os pontos de 

ônibus.Tem ponto de ônibus na cidade caindo, gente, que os próprios 
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moradores vão lá e colocam uma telha. Que vergonha!Então eu quero deixar 

aqui bem claro que funcionários da Prefeitura, se tiver algum problema, pode 

vir aqui, a gente senta, a gente conversa e vou esclarecer para ele qual é o 

problema.Muito obrigado,Sr.Presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Antes de convocar o próximo do vereador inscrito, apenas em 

cima da fala do vereador Juniel sobre a questão da merenda, para deixar 

bastante claro: o motivo do CALC não tem nada a ver com a questão de 

qualidade de merenda, de falta de merenda ou não; é a falta de prestação do 

Conselho de Alimentação Escolar que não fez o seu relatório e encaminhou 

para a Finanças.Se o conselho não fiscaliza,aí é outros quinhentos,tá certo?A 

prefeitura está no CALC hoje, uma das situações é por falta de prestação de 

contas e de fiscalização também do CAE.”.O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

senhor presidente. Boa tarde à Mesa Diretora,boa tarde, Nobres Pares.Em 

nome de Márcio do Jornal do Povão, quero agradecer a presença da imprensa 

aqui presente; em nome do Paulinho, do assessor do Paulo, quero agradecer a 

todos os funcionários dessa Casa e,em nome do Miguel, a todos os 

munícipesaqui presentes.Sr.Presidente, estivemos lá em Brasília a semana 

passada, eu quero parabenizar a deputada Renata Abreu de ter enviado uma 

emenda de R$ 100 mil para o custeio de equipamentos do UBS do Hiroi, que 

era para comprar equipamento para oftalmologia, onde veio essa verba e o 

prefeito deu preferência de comprar dois carros.Quero agradecer à deputada 

Renata Abreu.E ela vai também enviar esse ano mais uma emenda aí para 

nossa cidade.Mas a minha revolta de estar aqui na Tribuna hoje,Sr.Presidente, 

nobres pares, é a falta de competência do senhor Secretário Jorge Suzuki. 

Pensa num secretário ruim de serviço; não tem palavra.Ele é péssimo para 

administrar a Secretaria de Obras.Eu falo isso porque eu trabalhei oito anos na 

gestão passada junto com o Walter, Vereador Walter Machado.Nunca 

deixamos as estradas ficarem esburacadas no estado que vive hoje.Eu tenho 

um vizinho lá no Castellano, a qual o vereador Juca sabe, mas nem a carroça 

dele está conseguindo passar na Vicente Castellano. Isso é um absurdo! 

Então,senhor Prefeito,vamos acordar, vamos trabalhar, vamos colocar o seu 

secretário para trabalhar, porque esse Jorge Suzuki é um incompetente.Ele é 

ruim de serviço!E eu estou aqui falando aqui,estou cansado de ouvir nos 

jornais algumas notícias que eu sou aliado do prefeito.Quero deixar bem claro 

que eu sou aliado do povo, não sou aliado de prefeito e secretário 

nenhum.Então quero dizer também que o Prefeito decretou calamidade 

pública. Já faz mais de 30 dias que eles estão com três retroescavadeiras, uma 

PC, uma pá-carregadeira, duas patrol e quatro caminhões truckados 

alugados.Infelizmente é uma vergonha! Acorda,Sr. Prefeito! Vamos trabalhar, 
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porque o seu Secretário é um incompetente. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Meloque, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente,Secretário,Mesa 

Nobres Pares, imprensa, ao qual ao Caio aí, dousaudações; aos membros aqui 

presentes, né? E...me abrindo à Tribuna,eu quero primeiramente agradecer ao 

presidente por ter promovido a nossa ida à Brasília para captar recursos e, da 

visita aos gabinetes, dizer que fomos muito bem recebidos pelo Deputado 

Francisco Everardo, o Tiririca,um cara de uma paz leve, já doou mais de um 

milhão em emendas, encontrou com a gente.O cara de uma... Sabe?Às vezes, 

né, a turma o incita como palhaço, mas é um cara de uma serenidade, 

sabe?De uma sabedoria,ao qual a gente fez pedido para ele lá no gabinete do 

deputado, ele nos recebeu muito bem; a Renata Abreu, que eu acompanhei o 

vereador Leonardo, também recebeu muito, muito bem desde o aeroporto lá; 

Marco Bertaiolli também,a Assessoria dele foi excelente com a gente lá 

também; a deputada Kátia Sastre e, enfim,e principalmente o deputado Márcio 

Alvino,que é chover no molhado.Ele que recebeu a gente,inclusive 

acondicionou as nossas bagagens lá e se comprometeu não só a nos prestigiar 

com uma emenda, se Deus quiser, de custeio, uma emenda parlamentar, e 

ainda ele nos contou que, embora ele não tivesse, assim, um grande 

relacionamento, ele confirmou que ele tem um compromisso pela votação que 

ele obteve aqui em Biritiba, foi enfático; ele falou:“Eu tenho um 

compromisso”.Mas como o Fernando falou, ele falou:“Só que Biritiba,eu já vi no 

que eu posso ajudar, e lá está com falta de alimentação no sistema,está com 

falta de observação da secretária de educação”, da Secretaria de Educação de 

cobrar o quê?Cobrar também o conselho para fazer a prestação que estava 

pendente desde 2017, se eu não me engano, né? E a questão também do 

Biritiba-Prev, que levou a nossa prefeitura ao CALC.Porque ele falou que o 

dinheiro tem, tem de sete a 10 milhões lá desde que haja projeto e Biritiba no 

esteja no CALC, né?Então, para efetuar esse cadastro no PAR, eu pedi para a 

Dina, que é assessora dele, ela vai enviar no e-mail da gente, depois eu 

repassar aos nobres pares, para que a gente possa cobrar a quem de direito 

sua responsabilidade. O Prefeito se comprometeu em fazer a parte dele, mas 

nós vamos cobrar a Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, vamos 

cobrar o conselho, vamos pedir aquiao presidente da Comissão de Educação 

para solicitar, para que a gente não perca isso por inanição, deixar passar, falta 

de projeto, falta de vontade.É de inadmissível a gente perder recurso que há e 

não é pouco para nossa cidade, para nossa educação.Então a gente gostaria 

de dizer que a gente aqui tem o compromisso com o povo e vou, sim, a partir 

do momento que a Dina mandar para mim oupara o presidente, como ela ficou, 

o e-mail das pendências, eu vou pedir cópia,vou solicitar todos, para vocês 
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também fazerem ecoar e pressionar, porque não dizer, se é essa a palavra, 

para que saia o cadastro para que efetue e positive a cidade no cadastro.Ainda 

falando aqui em questão de relacionamento que o Fernando sentiu,eu senti lá 

em Brasília.Embora eu posso dizer que os deputados novos receberam a gente 

com muita boa vontade, é aquela questão também até de eles não saberem da 

dificuldade, que é o primeiro mandato, como eu, quando fui Vereador a 

primeira vez, também achei que podia fazer tudo, tinha muita boa intenção. Só 

que infelizmente, bem como na Assembleia Estadual,o Governo do Estado fez 

o contingenciamento de verbas, emendas,lá em Brasília não é diferente.Lá eles 

também estão querendo contingenciar 10 bilhões em emendas lá.Então é um 

ano de muita briga, um ano de muita luta.A gente quer dizer com reservas o 

seguinte: que tanto alguns ministros lá, como alguns secretários aqui, o 

exemplo é maior.A gente vê mesmo que háuma dificuldade de relacionamento 

não por parte da gente, por parte... mas o que mais entristece a gente às vezes 

é a soberba e a vaidade que o cargo público traz.Às vezes você fala assim:“A 

pessoa está no tal cargo, a pessoa mudou”.Não, de repente, ela é assim, ela 

só não tinha o cargo, o poder, entendeu?Então quando ela está investida do 

poder, você realmente vai conhecer quem ela é.Então o que entristece a gente 

é às vezes a maneira que a pessoa trata.A gente vê que a pessoa às vezes, 

quanto mais conhecimento, mais cultura e mais poder, poderia se vestir da 

sandália da humildade, que ela ia ser admirada.E não... né?Então só posso 

dizer o seguinte: que a soberba precede a queda, seja aqui ou seja em 

Brasília.A gente tem que ter bolinha de meia, pé no chão, né? A gente parece 

que sente, do mesmo jeito que a gente sentia também quando era o 

antecessor, uma certa... um ranço com a Câmara um pouco, né, embora esse 

presidente - só para finalizar - embora esse prefeito, ele pessoalmente não 

tenha feito, mas muito da parte da secretaria dele tem agido dessa maneira, 

sabe?Em não querer que vereadores brilhem com seus projetos, com suas...o 

que é bom para a cidade, que não fiscalizem, e aqui, como a gente já enfrentou 

e teve postura, quero dizer que aqui, não; aqui a gente enverga, mas não 

quebra.Já enfrentamos uma vez, e o que for para fiscalizar, o que for, nós 

vamos mostrar que aqui tem o Legislativo que funciona.Funcionou da primeira 

vez, embora a gente não tenha tido êxito em alguma comissão, alguma coisa, 

mas a intenção da gente é muito clara. Já cheguei a chorar aqui falando que a 

cidade ia sofrer.E fui o quê?Com um monte de comissionado do antecessor, 

vaiado aqui quando comecei a chorar.Que eu falei:“Hoje eu vou chorar, mas eu 

tenho certeza que mais para frente, vocês vão chorar com a cidade que a 

gente vai ter”, e estamos sofrendo isso hoje, os antigos comissionados que me 

vaiaram aqui.Então deixei bem claro isso daí.Só quero falar que a gente está 

firme pela cidade. Meu compromisso é com o povo aí, com vocês aqui, que 
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estão com boa intenção.Obrigado.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita sua retirada do plenário, pois tem compromisso de viagem a São Paulo. 

O Sr. Presidente concede sua retirada do plenário. O próximo Vereadorinscrito 

é o VereadorReinaldo Pereira Júniorque, com a palavra, diz: “Sr. 

Presidente,Nobres Pares, imprensa aqui presente, a todos aqui presentes,boa 

tarde.Hoje eu ia falar a respeito mais dos requerimentos que foram feitos por 

mim e o vereador Juniel, mas diante do assunto, vou aproveitar para tecer 

alguns comentários.Primeiro a respeito do transporte do Jardim dos Eucaliptos, 

da empresa, sexta-feira estive na sede, em César de Souza, não consegui 

conversar com o responsável, mas ele me ligou falando que estava em contato 

com o secretário da cidade, que ainda não ia tomar essa atitude.Hoje de 

manhã estive no Jardim dos Eucaliptos e o ônibus rodou lá, pelo menos no 

período da manhã, que passou normal no caminho.Eu também fui lá a respeito 

do entulho que foi jogado na creche há mais de dois meses e não foi retirado 

até agora, dando força para a população jogar o próprio lixo lá.Então está 

ficando cada vez pior; o mato está entrando para dentro da escola Waldemar, 

uma situação precária, vergonhosa.Também vou entrar em alguns comentários 

a respeito quando eu falei do logo, quando o prefeito quis mudar logo, que eu 

falava que era desnecessário, continuo fazendo a mesma coisa.Hoje fui em 

algumas escolas, não tem saco de lixo.Não tem produto de 

limpeza.Vergonhoso, triste.Mas vamos lá,vamos provar logo para mudar a 

performance, a imagem.Mas a imagem que tem que ser, que é boa, que é ter 

as coisas na escola, não tem.Mas logoé importante, foi aprovado por esta 

Casa.A respeito da frente de trabalho, diversas vezes já foi feito requerimento 

por esse Vereador aqui, e até agora não obtive nem resposta do Executivo, 

porque a lei foi revogada.Mandei um projeto, uma minuta para ele seguir, 

também não tive nenhum retorno.Agora eu quero falar a respeito dos 

requerimentos, que sábado estive junto com o deputado Bertaiolli,com meu 

amigo vereador Juniel, onde ele se comprometeu em ajudar a cidade.Também 

vou falar da APAE,que dia 21 de fevereiro desse ano eu solicitei, ao lado da 

escola Otávio, que o prefeito doassedois mil metros quadrados para que lá 

fizesse essa sede da APAE.Porque eu entendo que a acessibilidade devido ao 

terreno ser plano, de ter passagem de ônibus, ser asfaltado,ser próximo aos 

prédios públicos, facilitaria o acesso da APAE.E como o Bertaiolli tem um 

compromisso de campanha com a gente a respeito de uma emenda 

parlamentar para construção de uma APAE, aproveitei para solicitar ao 

prefeito, que não obtive resposta deste mesmo requerimento, como entre 

vários outros requerimentos que nem resposta obtive. Quero também falar da 

questão da Polícia Militar, Polícia Civil.Diversos comerciantes têm ligado para 

esse Vereador solicitando providências, eles não aguentam mais prejuízos.A 
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nossa cidade já está numa grande dificuldade financeira, muito desemprego.O 

pouco que o comerciante ganha é tirado através de furto.E a polícia não tem 

condições porque não tem infraestrutura.Então espero que os deputados 

Estevam Galvão e o Bertaiolli colaborem com a gente aí e consiga algum 

retorno, viaturas, efetivo, porque está uma situação muito difícil e ninguém 

aguenta mais.Era mais isso, Sr.Presidente.Obrigado”.O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Sergio de Paula Francoque, com a palavra, diz :”Sr. 

Presidente, nobres pares,a imprensa aqui presente, população,boa tarde a 

todos!Com relação à fala do Presidente Fernando na Tribuna, eu gostaria de 

solicitar, assim que terminar a sessão, que nós possamos conversar enquanto 

Comissão de Educação junto com a Mesa Diretiva já para pedir, sim, para que 

providenciemos a documentação para convocar as pessoas que estão 

citadasdos conselhos, secretaria, para que a gente possa, nesse momento, 

visar proposta de solução do problema.É claro que a insatisfação, ela é geral 

quando fala de frente de trabalho, mas já foi falado aqui também que, lá em 

2014,tivemos problemasde prestação de conta por falta justamente cometida 

na frente de trabalho.Isso, lá de 2014 para cá, não se tem mais frente de 

trabalho no município. Isso é um problema gravíssimo; a gente pode jogar para 

debaixo do tapete.Aí tem aqui um grande problema, aonde o conselho não 

presta o seu relatório,então está lá, no quarto bimestre de 2018, ainda então o 

Prefeito Jarbas;então tem falha da administração que também não pode jogar 

embaixo do tapete.Aí tem 5º bimestre de 2018, 6º bimestre de 2018, 1º 

bimestre de 2019.Estamos falando de três bimestres da gestão do prefeito 

Walter que não tem nenhuma preocupação, e aí a gente vê a possibilidade de 

construção de escola, a possibilidade de reforma em escola, aquisição de 

ônibus, construção de creche, pinte o que mais a gente precisa.Se tiver isso 

aqui na mão, a gente resolve metade, senão 80% dos problemas da 

educação!Aí agora a gente vai fazer o quê?“Ah, mas vamos sentar a madeira: 

porque o Prefeito...”. Não, gente,vamos propor solução. Vamos sentar a 

comissão, verificar quem é que precisa ser convocado e trabalhar em comum 

acordo para que venha a solucionar esses problemas;para que os relatórios 

que não foram feitos, sejam feitos, sejam encaminhados para o setor 

responsável e Biritiba possa está apta a receber esse valor, né?Porque se a 

gente tem a possibilidade de construir escola, reformar escola e melhorar o 

atendimento aos nossos alunos, a gente vai ficar aqui se engalfinhando, 

brigando, visando uma eleição,uma reeleição, visando “Esse prefeito foi bom, 

esse foi ruim”.Gente, o sistema está corrompendo todo mundo.Agora, o que 

nós podemos fazer para somar forças, para resolver os problemas é juntar as 

pessoas boas que podem fazer e enviar os relatórios para onde têm que ser 

feito, resolver aquilo que nós podemos, em parceria com o Executivo.Enquanto 
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não tiveressa ponte de pessoas querendo dialogar,não chegaremos em lugar 

algum.Então proponho, assim que terminar a sessão, para que nós sentemos 

já a Comissão de Educação com a Mesa Diretiva já para estabelecer quem são 

as pessoas que devem ser convocadas o quanto antes para a gente solucionar 

esse problema...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalvessolicita um 

aparte: “Antes de vossa excelência encerrar, e já com anuência de vossa 

excelência como presidente da Comissão, fica convocada, assim que terminar 

a sessão, a reunião da Mesa Diretiva com a Comissão de Educação,ok?”. 

OVereador Sergio de Paula Francoresponde: “Tá ok, muito obrigado, Sr. 

Presidente!”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “A 

respeito da frente de trabalho, até foi bom que o vereador falou, foi revogada a 

lei, de acordo com o que eu vi, e nós sabemos que houve desvio na frente de 

trabalho e, na Câmara, não foi tomada nenhuma providência na época a 

respeito disso.Então também fica esse adendo.Obrigado.”. O Vereador Sergio 

de Paula Francoencerra: “Então agradeço mais uma vez a todos os presentes; 

uma boa tarde a todos!”. E não havendo mais Vereadores inscritos para 

fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas 

considerações finais: “Bom, antes de encerrar apresente sessão, eu gostaria 

de deixar claro para os nobres pares que na última quinta-feira nós 

convocamos a reunião das comissões em conjunto, na qual a reunião não 

houve quórum, certo? infelizmente alguns vereadores não puderam 

comparecer, outros comparecerem e tiveram que sair por compromisso... essa 

Presidência mesmo, até por essa questão daEducação, especificamente, 

atrasou 15 minutos,porque estava no gabinete tratando com as equipes em 

Brasília sobre o levantamento mais apurado dessa situação, então, devido ao 

feriado sexta-feira, nós convocamos a reunião das comissões para quinta-feira 

às 15h30.Porém,vale ressaltar que só temos parado para apreciação, para 

apreciação, fora os que entraram hoje, em torno de 10 projetos.Em torno de 10 

projetos.Mais os que entraram hoje,vai girar em torno de quase 15 projetos.E é 

praticamente impossível nós colocarmos tudo numa sessão só.Então, que na 

quinta-feira nós possamos marcar, não sei se às 15 horas está bem para todos, 

marcaremos às 15 horas, avaliaremos todos os projetos possíveis,tá 

certo?Todos os projetos possíveis e, avaliando os projetos possíveis, o que for 

possível, colocaremos na segunda, na sessão, na próxima Sessão Ordinária; 

senão para já eliminarmos todos os projetos que estão parados na Casa, não 

parados no sentido „parada há muito tempo‟, mas que precisam ser apreciados, 

para que a gente possa limpar a pauta, nós poderemos fazer uma convocação 

extraordinária na quarta-feira. É claro que vai depender do decorrer da sessão 

na segunda,do volume de trabalho que os vereadores colocarão na segunda. 

Caso haja um volume menor de requerimento,porque como os projetos já 
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foram deliberados, é leitura basicamente do parecer jurídico e parecer das 

comissões; se nós conseguirmos liberarmos todos os projetos que estão em 

pauta na quinta-feira, na reunião das comissões, a partir das 15 horas,tá 

certo?A partir das 15 horas, se nós conseguirmos,nós faremos uma pauta 

mínima de projetos que se encaixem dentro do horário e, conforme o decorrer 

da sessão, nós vamos fazendo, solicitando a inclusão de mais projetos dentro 

do horário mais ou menos predeterminado.Caso não,deixaremos para a 

próxima Sessão Ordinária ou conversaremos uma Sessão Extraordinária para 

a próxima quarta.Tudo bem assim? Acho que fica de bom tamanho para todos 

os vereadores. Então, antes de encerrar apresente sessão, fica convocada 

agora a reunião da Comissão de Educação e Cultura para que possamos 

discutir o tema que foi discutido aqui em tela e, terminada a Ordem do Dia e 

não havendo mais nada a ser tratado, agradeço os presentes e declaro 

encerrada a presente sessão.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 15 de abril de 2019. 
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