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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019.  

 

Aos vinte e nove 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 

Fernando José Gonçalves, Fábio Rogério Barbosa, Jorge Mishima, Juniel da 

Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, 

Sergio de Paula Franco, Walter Antônio de Miranda, Walter Machado de 

Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, 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. 002 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1.Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 22 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.O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício 

nº 063/2019. 2.SMA - encaminha os atos administrativos baixados pelo 

Executivo:*Portaria nº 117, 119, 120 e 121/2019,*Decreto nº 3.396/2019,*Lei nº 

1.854, 1.855/2019. Terminado o Expediente, passou-seàs Indicações.O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 112 a 118/2019.1. Indicação nº 

112/2019, de autoria do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves: indica ao 

senhor Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri determinar ao setor competente 

da municipalidade as providências que se fizerem necessárias visando a 

implantação de um redutor de velocidade, lombada, na Rua Claudino Nines 

Siqueira, próximo ao número 120, neste município.2. Indicação nº 113/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos:indica ao senhor Prefeito 

Municipal Walter Hideki Tajiri para que, junto ao Departamento de Obras,faça a 

construção de três redutores de velocidade tipo lombada Avenida Joaquim 

Maia, no bairro Pomar do Carmo, sendo que as construções dessas lombadas 

sejam nos respectivos locais:1) em frente à residência do Sr. Costela. 2) em 

frente à Chácara Nossa Senhora Aparecida, número 80. 3) próximo à 

residência da família Maia.3. Indicação nº 114/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos: indica ao senhor Prefeito Municipal Walter 

Hideki Tajiri para que, junto ao Departamento de Obras, faça a construção de 

dois redutores de velocidade do tipo lombada ao lado da EMEI Ferdinando 
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Jungers, assim comosinalização de advertência onde informar o condutor da 

existência adiante da travessia sinalizada, passagem sinalizada de pedestres 

a-32b, nos casos em que a faixa é utilizada por um grupo bem caracterizado 

como escolares.As sinalizações devem estarcolocadas de fácil visualização 

para os condutores que acessarem as duas ruas citadas.As construções 

dessas lombadas, que sejam nos respectivos locais:1) na Rua José 

Guimarães, com dois metros de distância acima da faixa de pedestres a partir 

da linha de retenção da mesma faixaque se encontra o lado da EMEI. 2) na 

Rua José Bonifácio, com dois metros de distância acima da faixa de pedestre a 

partir da linha de retenção da mesma faixa que se encontra ao lado da EMEI.4. 

Indicação nº 115/2019,de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

indica ao senhor Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviço de roçada, limpeza e tapa-buracos na Rua Manoel 

da Nóbrega, localizada no Parque Marciano.5. Indicação nº 116/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: indica ao senhor 

Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo determine à 

secretaria competente a realização de serviço de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Luís Vaz de Camões, no bairro Cruz das Almas, nessa 

cidade, em toda sua extensão.Esta é uma reiteração da indicação nº 94, 231, 

317 e 374/2017, 011 e 079/2019.6. Indicação nº 117/2019,de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: indica ao senhor Prefeito Municipal 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo determine à secretaria competentea 

realização de serviço de motonivelamento e cascalhamento na estrada Granja 

Fundão, no bairro do Sogo, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação nº 077/2019.7. Indicação nº 118/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: indica ao senhor Prefeito Municipal 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo determine à secretaria competente a 

realização do serviço de motonivelamento e cascalhamento nas estradas Nilo 

Garcia e Santo Antônio, no bairro do Sogo, nesta cidade, em toda sua 

extensão.Essa é uma reiteração da indicação nº 078/2019.Terminadas as 

Indicações, passou-seaos ProjetosemDeliberação.O Sr. Presidente solicitou a 

leitura dosProjetos de Lei nº 035 e 036/2019.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA, JORGE MISHIMA, SERGIO DE PAULA FRANCO,LOURIVAL BISPO 

DE MATOS, FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA, WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA, WALTER ANTÔNIO DE MIRANDA E LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA. 1.Projeto de Lei nº 025/2019:Dispõe sobre alteração de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ,constante no artigo 1º da Lei 1.437, de 5 

de setembro 2007 e dá outras providências.AUTORIA DO PODER 
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EXECUTIVO MUNICIPAL. 2. Projeto de Lei nº 036/2019:Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênios, contratos, termos aditivos e outros tipos de 

reajustes necessários com o Estado de São Paulo,Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arsesp e Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para as finalidades e 

condições que especificae dáoutras providências.Após os projetos deliberados, 

o Sr. Presidente determina àCasa que encaminhe cópia digital a todos os 

senhores vereadores dos mesmos.Em seguida, solicitou ao Segundo 

Secretário, conforme conversa anterior à sessão, de que não iria-se protelar, a 

leitura do requerimento 291/2019,que requer a constituição de Comissão 

Especial de Inquérito, de autoria de Maria Suelen Campos.3.Requerimento nº 

291/2019. Assunto: Criação de Comissão Especial de Inquérito– CEI - com 

vistas a averiguar a existência de possíveis irregularidades praticadas pelo 

Vereador Leonardo Venâncio Molina. Autoria: Maria Suelen Campos. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Após lido o requerimento e 

deliberado,solicitoaos funcionários da Casa que encaminhem cópia digital para 

cada um dos Nobres Pares e o encaminhamento, por se tratar de instauração 

de criação de Comissão Especial Inquérito, solicito encaminhamento 

aoDepartamento Jurídico da Casa para análise e, posterior,àComissão de 

Justiça e Redação para análise da constitucionalidade do requerido.Após isso, 

aí, sim, retorna ao plenário.”.Em seguida,solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 

037/2019.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Projeto de Lei nº 

037/2019. 4. Criação e instalação da Jari - Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações e seu regimento interno no município de Biritiba Mirim e dá outras 

providências. Após deliberado o presente projeto, o Sr. Presidente determinouà 

direção da Casa que encaminhassecópia digital para todos os nobres 

vereadores e ao parecer jurídico.Terminados os Projetos em Deliberação, 

passou-seàORDEM DO DIA.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Solicito a vossa excelência que seja anexado ao requerimento de 

nº 89/2019, um abaixo-assinado com 325 nomes. Solicito ao senhor que 

apenas anexe.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “É 

pertinente o pedido de vossa excelência, será acatado.”. Em seguida, solicitou 

a leitura dosRequerimentosnº 088 a 096/2019.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR.1. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 088/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que o mesmo interceda junto à secretariacompetente para queseja feita a 

limpeza e assoreamento do córrego da Rua Castro Alves, Bairro Cruz das 

Almas, e também para que seja feita a arborização do local. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA.2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 089/2019: Requer 
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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 e Santa Catarina que necessitam do serviço 

da motoniveladora e cascalhamento sem exceção. Esse requerimento reitera 

os requerimentos de nº 057/2017, nº 221/2017, nº 198/2018, nº 074/2019 – 

Nirvana, nº 159/2017, nº 197/2018, nº 175/2019 - Santa Catarina.APROVADO. 

3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 090/2019: Requer ao 

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

departamento competente para que para que sejam pintadas todas as 

lombadas e faixas de pedestres que existem no município e que necessitam de 

manutenção. Este requerimento reitera os requerimentos 356/2017, 28/2018 e 

96/2018.APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

091/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente para que para que sejam tomadas 

as devidas providências de manutenção na Rua Guerra Junqueira, Cruz das 

Almas.Esse requerimento reitera os requerimentos de nº 165/2018 e nº 

056/2019.APROVADO.AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 092/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que o mesmo interceda junto ao departamento responsável no sentido de 

roçar o campo do bairro Hiroi,no quilômetro 18 e efetuar a limpeza da valeta na 

lateral do campo, pois o mesmo está sendo feito às custas dos esportistas que 

estão tendo que pagar para tal serviço a particulares.O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora 

Zuleika e pedir para assinar junto com a senhora, vereadora, até porque os 

nossos campos estão largados. Acho que o Poder Executivo não está tendo 

um olhar,a secretaria aí, um olhar aos nossos campos.A gente tem várias 

pessoas aí que praticam esportes na nossa cidade, até porque, deesporte,a 

nossa cidade é carente.Então assim, gostaria de assinar junto com a senhora, 

parabenizar mais uma vez, e que ele olhe não só por esse campo, e sim por 

todos.Nós temos campos aí em vários bairros que estão aí largados, estão a 

ser totalmente um descaso. Meus parabéns mais uma vez.”.APROVADO. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de solicitar a vossa 

excelência a minha retirada, que eu tenho um compromisso para ir em Mogi 

para trazer uma pessoa que tem uma deficiência, para Biritiba Mirim.Deixo 

ainda, senhor presidente, o meu tempo destinado à vossa excelência se quiser 

fazer o uso do meu tempo. Muito obrigado!”. O Sr. Presidente agradece ao 

Vereador e concede sua retirada do plenário. 6. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 093/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

para que o mesmo preste todas as informações quanto aos recursos recebidos 
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mês a mês pelo Município de Biritiba Mirim no ano de 2019.Quais pagamentos 

feitos mês a mês,qual o saldodescrito de todas as contas dos bancos Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, sendo conta corrente e 

aplicações, bem como cópias de todas as dotações orçamentárias,qual o valor 

reservado em cada rubrica orçamentária, observando o prazo legal para a 

resposta de acordo com a lei12527/2011. APROVADO. 7. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 094/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri para que o mesmopreste todas as informações quanto ao projeto e 

recursos referentes à verba do Fundo Metropolitano para Financiamento e 

Investimento – FUMEFI - do ano de 2018, pois o mesmo já se encontrava 

aprovado para execução de pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Luiz 

Vaz de Camões, Anita Garibaldi, Guerra Junqueira, no bairro da Cruz das 

Almas, e a mesma não havia sido licitada por motivo do período eleitoral do 

ano de 2018, observando-se o prazo legal para resposta de acordo com a lei 

12.527/2011.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a vereadora, a nobre vereadora Zuleika pelo 

requerimento, que também por diversas vezes já protocolamos 

documentospedindo a manutenção, inclusive nesta sessão já foi pedida aqui a 

manutenção nessas ruas, tanto na luís Vaz como na Guerra Junqueira, e não 

só o pedido de manutenção, mas essa verba já foi destinada para 

pavimentação e, por conta da burocracia e da troca de prefeito, foi adiado para 

janeiro.Na troca de governador teve todo esse problema de governador 

suspender todas as verbas que estavam destinadas para lugares onde não 

tinha sido executado ainda o projeto.Então é pertinente, é um esclarecimento 

que a população precisa saber exatamente em que pé que está, se está 

suspensa ainda, se tem previsão de vir ou não e como que se encontra. Então 

parabenizo aqui a nobre vereadora pelo requerimento.APROVADO. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de entrar no próximo 

requerimento, a título de esclarecimento, também gostaria de parabenizar a 

vereadora Zuleika, que eu acho que é oportuno, é o momento oportuno da 

prefeitura também fazer a sua justificativa do porquê não foi licitado e não foi 

ainda executado o serviço.Mas vale ressaltar de que faz um mês exatamente 

que teve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um grupo de 

Vereadores estava pleiteando junto aos deputados os recursos.E um dos 

recursos que estavam pleiteando era justamente a questão do 

FUMEFI.Porquê?Porque o governo do estado, quando ainda era 2018, Prefeito 

Jarbas, o governo do estado havia liberado um recurso que é direito do 

município, em torno de R$ 600 mil.Quando esse novo governador entrou 

agora, o João Dória, agora em janeiro, ele reduziu para 400 mil.Só que ele não 

só reduziu o recurso de Biritiba, ele reduziu do Alto Tietê inteiro.E queria que o 



6 
 

município utilizasse o recurso de 2019 aplicando-se em 2018, fazendo aquela 

pedalada fiscal, antecipação de receita.Além de reduzir para 400 mil, veio uma 

nova normativa da Casa Civil reduzindo para 350 mil. Resumindo: os 600 mil 

na época ainda do prefeito Jarbas, anterior ao período eleitoral, já quase que 

era insuficiente para executar o serviço, a prefeitura tinha que entrar com a 

contrapartida.Passado-se mais de um ano, o que que acontece?O governo 

ainda corta pela metade.E nós tivemos... aí eu tenho que citar os nomes para 

quem não prevarique aqui, nós estivemos com o deputado Estevão,foi o 

primeiro deputado que nós conversamos na Assembleia, o 

primeirodeputado.Estava eu, o Prefeito Walter, o vereador afastado Paulo e o 

vereador afastado Eduardo.Nós estivemos juntos com o Estevão porque os 

demais vereadores chegaram um pouquinho depois, porque o Estevão, a 

questão de agenda... e o Estevãohaviase comprometido com o prefeito Walter 

para uma audiência com o chefe da Casa Civil.Minto!Com o secretário de 

agora, o Vinholi, que é da administração do interior, que cuida das 

prefeituras.Eessa audiência até hoje nós estamos aguardando uma ligação da 

Casa Civil para que possa ir lá.Porque o compromisso era tentar um pleito de 

que o estado ao menos desse o que era de direito para a nossa cidade, que é 

o recurso do FUMEFI. Então seria de grande valia, vereadora Zuleika –e 

parabenizo pelo requerimento - justamente para que possa esclarecer de uma 

forma por escrito não só a vossa excelência, a essa Casa, mas também a toda 

população do porquê do processo licitatório.Por isso que o processo licitatório 

travou, porque o governo estadual reduziu a verba por duas vezes, e o que 

estava no processo originário da época do prefeito Jarbas, que seriam as três 

ruas, não foi o suficiente para executar.Aí a prefeitura teria que reduzir o 

recurso que male mal conseguia fazer,male mal conseguia fazer três ruas, 

hoje, com esse recurso do governo do estado que cortou, consegue-se fazer 

uma.Então só estou passando essa informação para que todos, para que 

assim nós também possamos cobrar os nossos deputados que nós apoiamos, 

porque o município acaba perdendo recursos.Então seria muito de grande 

valia, e assim que chegar a resposta a essa Casa, encaminhamos para todos 

os vereadores para que possam dar ciência à população.”.O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Queria deixar informado 

também que foi criada uma frente parlamentar para recuperar esse dinheiro do 

FUMEFI, que ele não foi repassado, na verdade,e o governador está querendo 

repassar o do ano passado com esse ano e pela metade.Então a verba, na 

verdade, ela não chegou.E foi criada uma frente parlamentar para tentar 

recuperar esse dinheiro, embora seja metade, embora o governador está 

querendo fazer com que seantecipe a receita com a desse ano em relação ao 

ano passado. Então já assim que eu tiver uma posição da formação dessa 



7 
 

frente, vou trazer para essa Casa para tomar ciência. Obrigado”.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA.8. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 095/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

EDP São Paulo para que seja feita a extensão da rede de energia na Rua José 

Maria de Santana, bairro Jardim dos Eucaliptos.APROVADO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 096/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

competenteEDP Bandeirantes para que seja feita a extensão da rede de 

energia na Rua Olavo Bilac, Bairro Jardim Jungers. O Vereador Walter 

Machado de Almeidasolicita pela ordem: “Acho que foi erro de digitação, é 

„EDP São Paulo‟ e não „Bandeirantes‟. Tudo bem?”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Até hoje ainda se fala „Bandeirantes‟, 

mas agora é só „EDP Energia‟, né? Mas vossa excelência pode estar fazendo a 

correção no momento correto.”. APROVADO.  O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de, não havendo mais matéria a 

ser tratada, de me retirar devido ao falecimento; comunicar a todos o 

falecimento do cidadão senhor Joaquim Utida, com quem eu tenho grande 

estima e, para mim me encaminhar ao velório,eu gostaria de pedir autorização 

de vossa excelência, bem como passar meu tempo para o vereador Robério 

fazer a explanação.”.Terminados os Requerimentos dos Srs. Vereadores, o Sr. 

Presidente solicitaa leitura de Requerimento de solicitação para uso da 

Tribuna, de autoria do Sr. Antônio Carlos de Oliveira.10.Requerimento nº 

289/2019. Assunto: autorizaçãopara utilização da Tribuna. Autoria: Antônio 

Carlos de Oliveira. Após a leitura, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Por ser pertinente o requerimento do senhor Antônio Carlos Oliveira e 

protocolado dentro do prazo regimental,o autorizo ao uso da Tribuna e 

solicitoao vereador Robério de Almeida Silva que acompanhe o munícipe para 

que faça usoda Tribuna.”.Assim, o Sr. Antônio Carlos de Oliveira inicia seu 

discurso dizendo: “Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, falo „boa 

tarde‟ ao senhor e aos senhores vereadores, à senhora vereadora também e 

aos demais presentes e também aos moradores do Nirvana, que contribuíram 

para nosso objetivo que foi citado há pouco, que é o nosso abaixo-assinado 

feito na nossa região. E novamente é o vereador Robério que participou 

ativamente nesse comprimento da nossa primeira etapa. Eu solicitei o uso 

dessa tribuna para manifestar a minha indignação pelo que vem ocorrendo com 

os estudantes, principalmente com as crianças. Elas são obrigadas a andar até 

três quilômetros a pé para pegarem os ônibus para ir pra escola. Isso tudo 

devido ao que já foi falado aqui, que são as péssimas condições das estradas 

que estão lá. Essa solicitação foi reforçada pela nossa reivindicação lá no 
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abaixo-assinado dos moradores pela manutenção das ruas no Nirvana. já é de 

conhecimento dessa Casa e dos presentes, que o nosso município foi colocado 

em estado de emergência pelo prefeito Walter Tajiri, no decreto 3.396 desde o 

dia 07 de março, pelas péssimas condições das estradas, onde teve muitas 

famílias ilhadas, trazendo transtorno não só para nós, moradores, mas também 

para a economia do município. Também foi publicado dia 23 agora do 04 no 

portal da Assembleia Legislativa que foi solicitado um aporte para o governo 

estadual no valor de R$ 900 mil, sendo R$ 500 mil pra locações de 

equipamentos e R$ 400 mil para aquisição de materiais. Mesmo que ocorra tal 

liberação, qual a garantia que teremos que serão atendidas as nossas 

necessidades da Chácara Nirvana e demais bairros do município de Biritiba 

Mirim? Estão levando em consideração as atividades realizadas na estrada 

municipal da Chácara Nirvana, entre a Rua Vinte e Sete e o entroncamento 

com a saída pra estrada para ir Itaguaçú, uma distância aproximadamente de 

700 metros, foram gastos três dias pra essa manutenção e o resultado é de 

péssima qualidade, principalmente próximo à rua Vinte Sete, devido à não 

remoção dos bambus, uma poda de árvore e falta de drenagem, que 

possibilitava a diminuição da umidade da terra. O resultado é que o local já 

apresenta um resultado de deteriorização. Na realidade, está intransitável já 

hoje. Serviço feito sexta-feira passada; hoje já está intransitável. Outro 

problema que a gente vê é que a prefeitura só dispõe de duas motoniveladora, 

uma da própria prefeitura e a outra que está alocada. Se considerando as 

atividades ora executadas conforme citadas, a prefeitura apresenta uma 

capacidade de execução de 500 metros por dia. Ela gastou três dias pra fazer 

700 metros; duas máquinas fariam aproximadamente 1.500; se a gente dividir, 

vai dar 500 metros por dia. Totalizando a atividade, pelo que ele falou, são 450 

quilômetros, a gente teria 900 dias de trabalhos nessa região. Serão 

necessárias aproximadamente 128 semanas, um total aproximado de 1.160 

dias, ou três anos, para que sejam consertadas essas estradas, sem 

considerar os retrabalhos que a gente já começou agora. Devido a todo o 

exposto, faz-se necessário solicitar a essa Casa a criação de uma comissão 

mista entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, com 

a finalidade de atender o mais breve possível as necessidades do nosso 

município. As necessidades da Chácara Nirvana vão além do que estamos 

solicitando no momento. Agradeço a presença, especialmente a esta Casa pela 

oportunidade de fazer a minha manifestação agora. Muito 

agradecido!”.Terminada a explanação do Sr. Antônio Carlos, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves informa: “É pertinente a solicitação de vossa 

excelência, Antônio Carlos, eu vou determinar à Casa que, assim que a Ata 

estiver transcrita, encaminhe ao Poder Executivo para que ele tome ciência do 
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pronunciamento do senhor como representante do bairro.”. Após isso, solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse 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, Srs. Vereadores, aos munícipes presentes, à imprensa, aos 

funcionários da Casa, uma boa tarde. Eu até ia entrar na questão do próprio 

FUMEFI, mas como eu já explanei logo após a apresentação do requerimento 

da vereadora Zuleika, eu vou acabar usando meu tempo em outras questões. 

Gostaria de parabenizar o Sr. Antônio, representando os moradores do bairro 

Nirvana, pela receptividade na Casa, pelo discurso, e esperamos que seja 

atendido o pleito dos moradores não só do Nirvana, mas de diversos bairros 

que necessitam desse atendimento urgente por parte do Executivo. Eu gostaria 

de entrar num tema que, às vezes, não é muito discutido nessa Casa, mas que, 

nos últimos dias, nós temos incorrido... está se tornando um fato corriqueiro na 

nossa cidade, que é a questão dos furtos, a questão da segurança pública. E 

nós temos percebido ultimamente que se aumentou muito, consideravelmente, 

o número de furtos na cidade. Ora seja por falta do efetivo, ora seja pela 

própria especialização dos delinquentes. Mas nós precisamos tomar uma 

providência. A cada dia se tem uma notícia de uma casa furtada na área 

central ou de um comércio furtado na área central. Então eu, até em respeito 

ao colega de Câmara Fábio Mohamed, nós estaremos essa semana com o 

comando da PM para que possamos solicitar providências nessa demanda que 

cresceu muito no nosso município. Então, assim que... acredito que quinta-

feira, né, Vereador Fábio? Nós estaremos lá conversando com o comandante 

da PM; o vereador Fábio intermediou isso com o comandante, e nós estaremos 

lá cobrando. Porque não é só os furtos que estão aqui na área central. 

Também existe o furto de chácara, o furto de sítio, o furto de residências na 

área rural. Só que acaba evidenciando aqui na área central, até porque o 

volume de informação acaba se tornando maior. Mas os furtos sempre 

existiram, mas agora, num volume maior ainda, seja no Cruz das Almas, seja 

no Nirvana, seja no Casqueiro, seja na Alvorada, seja do Hiroi, seja na Nova 

Biritiba... Está se aumentando a cada dia. E nós precisamos que, através dos 

órgãos competentes da segurança pública, a gente tenha uma providência, 

uma prevenção e um efetivo maior nessa ação, que deve ser da segurança 

pública. Então, assim que tivermos essa audiência com o comandante-geral do 

17º Batalhão, nós, a semana que vem, passaremos aí algumas informações. 

Paralelo a isso, nós vamos ver também a possibilidade junto à Polícia Civil, ao 

Dr. César, ao delegado seccional, de que forma nós podemos envolver 

também a polícia civil nessa ação em conjunto com a segurança pública. Bom, 

passada a questão da segurança pública, eu gostaria também de retomar mais 
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dois temas que também são pouco discutidos nessa Casa, mas também, 

quando são discutidos, são discutidos com veemência, com determinação, até 

porque não são pontos tão comuns como a manutenção de estrada, como a 

questão da iluminação pública. São temas mais específicos. E eu gostaria de 

relembrar aqui uma situação que ocorreu em 2017... acho que foi 2017, 2018, o 

vereador Sergio deve lembrar melhor, que é sobre a questão do Estatuto do 

Magistério. Quando assumimos essa Casa, discutimos aqui a questão do 

Estatuto do Magistério. Acho que estava presente, teve que se retirar a ex-

secretária da educação, a professora Nair, que na época era secretária; existia 

nessa Casa já da gestão anterior dessa Casa um projeto de lei da reforma total 

do Estatuto do Magistério. E, por fim, quando nós colocamos em discussão o 

Estatuto do Magistério e demos plenos poderes e autonomia para que o 

Executivo fizesse a mudança necessária, simplesmente o Executivo, ele vetou 

a lei com a promessa, nessa Casa, inclusive da base dele, de que iria 

encaminhar um novo projeto de lei para essa Casa. Pois bem, numa das 

poucas vezes em que eu estive com o ex-prefeito Jarbas, o prefeito afastado 

Jarbas, ele falou: “Olha, Vereador, nós estamos preparando um lindo trabalho 

sobre a questão do Estatuto do Magistério. A qualificação desse trabalho vai 

ser surpreendente porque quem está preparando esse trabalho são pessoas 

qualificadas, são pessoas técnicas.”. Pois bem; isso em maio, mais ou menos 

maio de 2018. Maio de 2018. Nós estamos em maio de 2019. Passou-se o 

prefeito Jarbas, está aí o prefeito Walter, e até hoje o Estatuto do Magistério 

não chegou a esta Casa. Então, em 2017 foi o projeto que nós votamos aqui. 

Em 2018, eu ouvi do então prefeito Jarbas de que esse projeto estava sendo 

revisto, estava sendo bem preparado. Pois bem, nós temos 2017, 2018 inteiro 

e 2019, quatro meses de 2019, e até hoje sequer esse Estatuto do Magistério 

deu sinal de fumaça. Se estão fazendo, não sei, aqui tem algumas pessoas 

que trabalham na educação, que nem a mãe do vereador Reinaldo, alguns 

devem ter aqui... o professor Sergio mesmo trabalha na educação, apesar de 

ser do estado, mas tem algumas pessoas que trabalham, parentes que 

trabalham dentro do departamento da educação, que lecionam no nosso 

município. E até hoje, até hoje os professores pleiteiam uma nova lei do 

Estatuto do Magistério, que já está defasada há quantos anos? Então essa 

cobrança hoje nessa Tribuna é justamente em cima disso. Porque não adianta 

dar só o uniforme ou dar só o material escolar, só o transporte, sendo que o 

trabalhador que está lá na ponta, ele precisa dos seus direitos, que é o 

professor, que é o funcionário público. Em se tratando ainda disso, 

especificamente do professor no Estatuto do Magistério, agora tratando de um 

outro ponto também que é muito pouco discutido nessa Casa, mas que deve 

ser muito bem lembrado e cobrado ao Executivo é o seguinte: nós, eu, 
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funcionário público, nós temos aqui alguns funcionários públicos ou pessoas 

que trabalharam ou têm amigos ou parentes dentro do administrativo municipal, 

o Plano de Cargos e Carreiras dos funcionários. O Plano de Cargos e 

Carreiras, ele está defasado desde 2004. Hoje, se o cidadão entrou lá numa 

determinada área e ele fez pós-graduação, fez PhD em... sei lá, uma 

determinada área, ele continua na mesma classificação. O cidadão que está lá 

há dez anos como escriturário, ele tem direito a dois quinquênios. Isso 

representa aí em torno de dois a três por cento do salário. Ele está lá há 20 

anos, representa em torno de cinco por cento a mais no salário; 20 anos. E 

quem entra hoje entra com praticamente quase o piso. Então como é que você 

quer valorizar o funcionário público se ele não tem um plano de carreira? Como 

é que você vai dar um incentivo para o seu trabalhador, sendo que ele não tem 

benefício? Ou, se os benefícios que têm, o outro entra na mesma condição? 

Então acho que está na hora, já que o Executivo tem essa quantidade de 

funcionários aptos e capacitados, como dizem, que elabore lá a questão do 

plano de carreira dos funcionários. Essa Casa aqui, eu tenho certeza que 

ninguém vai se curvar de discutir e trabalhar junto pelos funcionários. Então 

são pontos, esses três pontos hoje, eu sei que teve uma série de situações 

hoje que foram discutidas na sessão de hoje, mas eu peguei esses três pontos 

justamente pra alertar o Poder Executivo sobre algumas ações que não são 

corriqueiras do dia-a-dia da população: a segurança, sim, mas não se discutea 

segurança nessa Casa com tanta ênfase de quanto se discute manutenção, 

iluminação pública, estrada e transporte. Mas é um problema sério que nós 

temos que colocar na mesa. Não se discute aqui o plano de carreira do 

funcionalismo, até porque não tem sequer um anteprojeto ou um projeto. Essa 

Casa de Leis, ela tem muito a contribuir num projeto de lei que venha do 

Executivo, tanto do plano de carreira do funcionalismo quanto do estatuto dos 

funcionários. Porque não adianta resolver só o problema dos professores e os 

funcionários também, que estão trabalhando junto com os professores, não 

serem contemplados com um plano de carreira. Nós temos situações que são 

gravíssimas. Hoje está faltando funcionário na prefeitura efetivo. Pode ter muito 

comissionado, mas efetivo está faltando. Quiçá quem vai nas escolas, igual o 

vereador Reinaldo está indo, o vereador Juniel está indo, alguns vereadores 

estão indo em outros departamentos, sabem a quantidade de funcionários que 

está faltando. É funcionário nas escolas, é funcionário na creche, é funcionário 

no pátio, é funcionário na limpeza... Então eu acho que o Executivo, o Poder 

Executivo, ele tem que se mover um pouco mais e ser um pouco mais 

determinado. Se não dá para uma determinada pasta fazer, que monte uma 

comissão e aquela comissão fique. Você faz o seu trabalho aqui e, paralelo, 

você faz o Plano de Cargos e Carreiras. A Câmara não vai se furtar em 
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colaborar. Então eu tenho certeza que se convidar qualquer um dos nobres 

vereadores aqui pra participar da elaboração do novo plano de carreira, nós 

estaremos pra discutir. Se convocar a Câmara, qualquer um dos vereadores 

aquipra discutir o Estatuto do Magistério, nós vamos estar lá participando. Aí eu 

vejo que se paga uma fortuna pra fazer o Plano Diretor da cidade e a lei 

específica, R$ 600 mil na época. Tudo bem que não foi pago ainda, fizeram 80 

por cento, mas não foi pago. Gastou R$ 600 mil com o Plano Diretor. É 

importante? É importante! É o futuro da nossa cidade e vai delinear aonde nós 

vamos crescer, onde nós vamos desenvolver. Mas e o Estatuto do Magistério? 

Por que não se paga então uma empresa pra fazer em conjunto o Estatuto do 

Magistério ou o Plano de Carreira do funcionalismo? Vai esperar quando? O 

funcionário que trabalha o dia inteiro pra depois, chegar à noite, fazer uma 

reunião com os funcionários pra dizer: „Olha, o que nós vamos colocar no 

artigo?‟? Ou o professor que, na maioria das vezes, está dobrando dentro da 

sala de aula por falta de professor, pra dizer: „Nós vamos discutir o Estatuto do 

Magistério.‟? E isso, não estou falando só dessa administração, não. Porque a 

crítica é generalizada, vem de outras administrações. Não adianta a gente só 

atingir esse alvo, é todos, todos. O Estatuto do Magistério foi quando? 2004? 

Acho que 2002, 2004... 2004. O plano diretor foi 2004 também. O Estatuto do 

Funcionalismo foi em 2004 também, todos na época do Jacaré. Todos, todos 

na época do Jacaré. Depois de lá, quantos passaram? Passaram Joaquim 

Gomes, passou Inho, passou Jarbas, está aí Walter, e ninguém fez nada. 

Então acho que está na hora dessa administração falar: „Vamos colocar o dedo 

na ferida, vamos trabalhar nesse sentido!‟. Não adianta você dar o pão 

simplesmente falar: „Olha, circo e pão, está aqui.‟. Mas o necessário ali, sabe, 

que o funcionário trabalhe com incentivo, que o funcionário seja valorizado, não 

se faz. Vocês sabem o que é entrar às 7 da manhã numa sala de aula com 20, 

25 alunos? Male mal, você vai pra sua casa, quando não almoça na escola, e 

depois você pega mais 20, 25 alunos. Não é questão de não ter comida, às 

vezes não dá tempo de você ir pra sua casa, então – só pra concluir, Sr. 

Presidente – ou você pegar um funcionário que trabalha oito horas diárias lá, 

sabe? E não ser valorizado. Só pra encerrar, Vereador Walter. Então acho que 

está na hora do Executivo tomar alguma providência nesse sentido. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio 

Rogério Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Mesa, Sr. Presidente, 

boa tarde, Vereadores, membros da Casa, aos munícipes presentes, à 

imprensa em geral. Queria pegar o gancho, Sr. Presidente, e falar da 

segurança, como o Sr. mesmo falou. Já estamos correndo atrás de contatos 

pra ver se a gente pegar esses lixos que estão aqui na cidade, que tem gente 

que apoia também. E falando em lei, vamos já botar um negócio, gostaria que 
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o senhor colocasse em prática o artigo 367, que rege no Regimento Interno, 

porque eu estou cansado; essa semana eu tirei pra andar aí na cidade, em 

outros municípios, e eu estou cansado de ouvir: „Você trabalha naquele circo?‟. 

Porque está virando um circo aqui dentro. Eu quero que o senhor faça cumprir 

o capítulo 10 aqui, que é da polícia interna. E queria parabenizar o senhor 

Antônio, que esteve aqui, que ele veio aqui, fez o uso da palavra; não fez circo 

aqui embaixo. Ele usou o direito dele de vir aqui, que está aberto a todos. Isso, 

eu estou falando porque eu quero apenas indicar aqui alguns pontos que essa 

semana aí fui alvo de ter sido chamado pelo Facebook de um „cheirador de pó‟. 

Logo eu, policial militar. Realmente eu cheiro pó, sim, quando eu vou lá na 

biqueira resgatar o filho de quem falou, que está lá na biqueira. E eu já vou 

avisando já pra quem quiser falar e deixar de falar: que estou aqui à 

disposição. Mandaram eu fazer toxicológico e tal; eu não tenho que provar 

nada pra ninguém, eu sei da minha índole. Eu não sou pago por ninguém pra 

falar nada aqui, eu não sou pago por ninguém pra fazer nada aqui, e eu 

gostaria, senhor presidente, também que fosse seguido o título 10 da polícia 

interna aqui, porque essa semana teve um louco que passou aí, queria falar, e 

eu quase prendi ele por extorsão. „Eu sou da imprensa!‟. Parabéns! Vem com 

tablet quebrado falar pra mim que quer fazer blog porque eu falei que estou 

doando um terço do meu salário pra instituição. Ele falou que tem uma 

instituição de caridade, ele quer um terço. Vai trabalhar, vagabundo. Pega uma 

enxada, vai carpir! Eu estou aqui porque tenho coisas mais importantes pra 

tratar junto com os senhores aqui. A gente tem coisa muito importante nessa 

cidade. E uma que eu vou pegar no pé é a segurança pública mesmo. Tem 

pré-candidato defendendo bandido aí. Cadê a polícia? A polícia está aqui! Você 

só lembra da polícia, pré-candidato, quando você está em perigo. Você lembra 

de perigo e de Deus só nesse horário que você lembra. Passou seu perigo, 

você esquece Deus e amaldiçoa polícia. Há 23 anos trabalho nisso aqui, eu sei 

como é duro com apenas uma viatura atender um município com 35 mil 

habitantes. Então, antes de você falar da polícia ou falar de mim ou de 

qualquer um daqui, lava a boca. Come uma fruta. Banana, acho que é bom pra 

calar a boca de alguém. Qualquer coisa, come uma maçã! Mas lava a boca. 

Pra falar de mim, tem que lavar a boca. E outra: vai responder judicialmente. 

Um aviso: os fakes já estão sendo monitorados, já foi aberto. Esqueceram que 

eu sou polícia, tenho muito contato, certo? Polícia vai investigar crime virtual, 

certo? Não vou admitir falar de mim ou de alguém. Todo mundo aqui tem 

direito à ampla defesa; vem falar, vem falar com consistência. Tenha 

argumento sério pra vir falar. Parabenizar o Sr. Antônio novamente por ter 

usado de forma decente, usou seu direito de cidadão; parabéns, Sr. Antônio, 

conte comigo! A todos que quiserem, meu gabinete está aberto. Eu sou tão 
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cheirador de pó que tem mais criança vindo no meu gabinete aqui, pra tirar foto 

junto comigo, o cheirador de pó. Cheiro, sim, o pó, quando eu vou buscar o 

filho de quem está falando na biqueira, que está lá atolado de pó. Certo? Esse 

é o Fábio Mohamed que todo mundo conhece e não vai mudar nunca. E eu só 

quero que, na descoberta dos fakes, seja funcionário público, seja pré-

candidato, seja o quê.Minha vida é um livro aberto,está aberto para todos 

aqui.Todos aqui sabem da minha personalidade, minha índole.Quer falar 

besteira?Fala, mas fala com consistência, certo? Tem três coisas que não 

voltam: é tiro disparado, flecha lançada e palavra dita.E é tudo registrado, 

graças a Deus, nessa Câmara.E outra: todo mundo aqui tem direito à ampla 

defesa.Omeu gabinete está aberto à imprensa em geral, uma imprensa séria, 

que venha comunicar o que está realmente acontecendo, não tentando fazer 

uma extorsão.Comigo, não.Continuo polícia,tá?Se quiser espalhar:“Ah, ele 

aposentou”, mentira, não estou aposentado, não.Continuo polícia, continuo 

servindo aqui.Sirvo lá e serviço aqui.E você ver dos mesmos moldes que eu 

trabalhei,com seriedade.Porque vocês aí que pagam meu salário, vocês pagam 

o meu salário e vou trabalhar por vocês. Tirei essa semana para conhecer a 

Casa, conheci a Casa, estou correndo nos objetivos e vou ajudar a todos que 

estão aqui, para a gente poder fazer um negócio sério e com 

transparência.Mas não venha falar de mim ou de alguém aqui sem ter 

consistência.Quer se aparecer?Usaa Tribuna.Quer fazer showzinho?Da porta 

para fora, porque eu estou trabalhando,quero respeito no meu trabalho.Dentro 

do quartelé a mesma coisa,ninguém grita dentro da casa que eu estou 

trabalhando sério.Não estou aqui para escutar lá de fora do povo lá de fora,o 

ridículo aqui, que todos aqui estão passando ao ridículo lá fora, falando que 

aqui está virando um circo,falando que é gritaria,é baixaria,é isso e 

aquilo.Então eu peço desculpa aos senhores que,às vezes, nem têm nada a 

ver com isso, mas está sendo transmitido e vai chegar no ouvido do 

burburinho, do aparecidinho,da aparecidinha, de quem está querendo falar.Mas 

aqui, não.Sou antipático,sou justo e vou trabalhar.Agora não venha falar de 

Zuleika, de Walter, de Juca, de ninguém aqui dentro sem ter uma 

consistência.E se falar de mim, segura, porque não vou bater... pode falar:“Ah, 

ele vai me matar”,não vou matar, ninguém mata ninguém aqui, não.Quem mata 

aqui é Deus, quando ele quer.O que eu vou fazer aqui é o seguinte: é 

judicialmente.“Ah, mas ele não tem nada”.Tem, tem sim.Ele vai colocar uma 

camiseta, eu faço questão de pagar pinta-guia na rua num prédio público aí, 

isso eu faço questão, que eu quero fiscalizar se eleestá fazendo isso 

mesmo.Falou besteira, paga a consequência. Muito obrigado, 

Presidente.Senhores vereadores, desculpem o desabafo.”. O próximo 

Vereadorinscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, 
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diz: “Senhor presidente, toda a Mesa Diretiva, aos nobres pares, aos munícipes 

todos os presentes,à imprensa, uma boa tarde a todos.Venho nessa Tribuna 

hoje, gostaria de parabenizar a fala do Fábio Mohamed, que ele falou de „fale 

de mim, mas com consistência‟. Parabéns,nobre Vereador!Conheço você, 

conheço sua índole, sei da índole de cada um aqui.Sei que todos estão 

comprometidos, e esse Vereador vem sofrendo desde quando levantou uma 

bandeira, que é a bandeira do povo, do povo mais necessitado, das crianças 

que vêm sofrendo aí com falta de merenda escolar.Hoje eu entro na prefeitura, 

parece que eu sou um monstro, mas esse monstro aqui é amigo do povo, é 

amigo que anda de cabeça erguida em cada bairro, em cada esquina.E quando 

fala-se em consistência,parabéns,nobre Vereador; eu estou entrando com 

requerimento, também a Suelen que entrou hoje aqui com o requerimento com 

abertura da CEI, até porque que se esclareça os fatos.Sexta-feira vejo 

noticiário em televisão passar no G1 falando de merenda escolar.De 

toneladas.Não é de umquilo de arroz,nem doisquilos de arroz e feijão.São 

toneladas de merenda que foram desviadas e que já foi até arquivado. Mas 

enfim, se o Ministério Público acatouessa denúncia,é porque tem consistência. 

Então vou entrar também com requerimento na semana que vem, vou 

protocolar nessa Casa já amanhã e conto com o apoio de cada um de vocês 

aqui, que eu preciso de um terço de assinatura dos nobres pares, mas eu 

tenho certeza que vai sobrar assinatura, até porque se fala assim em 

consistência. Parabéns pela palavra, caiu em bom momento.”.O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “Este Vereador aqui, pode contar 

com a assinatura dele, como assinei as outras CEIs que tiveram no passado 

aqui.Sou a favor de toda investigação que existe fundamento, seja contra o 

Jarbas, seja com os três Vereadores, seja com o próximo vereador que está 

tendo acusações. Então pode contar com a minha assinatura, Vereador.”.O 

Vereador Juniel da Costa Camilo retoma sua fala: “Agradeço, nobre.E entrei 

com esse requerimento a pedido que o nosso prefeito Walter Tajiri, que está aí 

a frente do Executivo abra também uma sindicância para apurar o caso.Até o 

vereador Fernando,parabéns pela sua falta também, viu,Sr. presidente?Mas eu 

ando nas escolas aí acompanhando, e não é que a gente esteja cobrando, mas 

sim é o dever do vereador fiscalizar.Mas doendo em algumas pessoas que não 

pensam no povo, mas a merenda já começou a melhorar. Então acho que 

estamos no caminho certo.Eu tenho certeza que não vai faltar merenda, até 

porque irei fiscalizar, irei voltar nas escolas e estou de olho.E assim como eu 

disse: eu sou a pedra do sapato de muitas pessoas corruptas.Não irei me calar. 

Muito obrigado; gostaria de agradecer a todos e que Deus possa abençoar a 

todos.E deixar bem claro que, muitas vezes, cara feia para mim não faz 

medo,tá?Sempre andei de cabeça erguida e vou andar.Muito obrigado.”.O 
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próximo Vereador inscrito é o vereador Reinaldo Pereira Júnior que, com a 

palavra, diz: “Sr. presidente, a todos aqui presentes,boa tarde.Hoje uso mais a 

fala para complementar a do vereador Juniel, onde fez essa solicitação onde 

eu acho justo, até porque é o que o próprio Vereador Fábio disse: a nossa 

Casa Legislativa está cada dia mais manchada.É muito doloroso para a gente 

sair na rua e ouvir as pessoas falar:„Vereador isso, Vereador aquilo‟, por causa 

da atitude dos outros. Eu, graças a Deus, tenho as atitudes desde o início de 

mandato muito coerentes, seja a favor de quem, contra qualquer um, nunca 

vou deixar de fazer a minha parte, que é fiscalizar. Então queria parabenizar a 

Suelen pela coragem que ela teve em protocolar esse documento.Queria 

também parabenizar o Sr. Antônio por vim usar a Tribuna e falar em relação às 

estradas, que não é só a Estrada do Nirvana, são todas as estradas.E tem uma 

coisa que eu acho que agrava muito: por exemplo hoje fui no Castellano, 

Casqueiro, o morro do Casqueiro, o asfalto, se tiver, étrês milímetros.São obras 

superfaturadas que existem há muito tempo no nosso município e isso 

também... não protegendo o prefeito,mas falando em relação às chuvas, 

prejudicou, mas essas obras que foram superfaturadas efeitas com uma 

péssima qualidade influenciam na situação hoje da nossa cidade, porque ele 

tem que ir lá na José Sérvulo da Costa foi feito o asfalto,um asfalto de péssima 

qualidade.Aí ele tem que consertar um assalto, sendo que ele tinha que fazer 

um serviço de motoniveladora em estradas rurais, não asfalto.E isso acabou 

prejudicando o Prefeito também, eu entendo esse lado.Então esses asfaltos aí 

que são de péssima qualidade, pode ter certeza: estou analisando o contrato 

um por um e vou denunciar no Ministério Público, porque isso daí influencia 

muito, muito, muito para a dificuldade da manutenção das vias.Então era mais 

isso, Sr. presidente.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita um aparte: 

“Agradeço até pelo apoio do senhor e acho que o senhor está com um projeto 

que eu tenho certeza que já vai entrar aí,está parado só por causa das 

comissões, que a gente vem acompanhando, de mudança de horário da 

sessão.Gostaria já, sempre deixei isso bem claro o meu apoio à mudança de 

horário, porque a gente anda aí e é muito difícil os munícipesestarem aqui 

presentes às três horas da tarde.Então eu não concordo com esse horário, eu 

tenho certeza que se a gente conseguir mudar esse horário, que seja às 18 

horas,às 19 horas, eu tenho certeza que a população vai estar aqui presente.A 

população precisa estar sabendo o que está acontecendo. Então eu já deixo o 

meu voto em apoio ao senhor e conta sempre comigo.Eu tenho certeza que os 

demais colegas também vão contar com seu apoio.Obrigado!”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior retoma sua fala: “Obrigado, vereador.Aproveitar 

jáque deixoua deixa aqui também, o projeto de mudança de horário seria 

importante porque eu não sei se ocorreu agora hoje com os munícipes, mas 
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devido ao horário, acho que alguns munícipes, para estarem aqui, tiveram que 

faltar em serviço ou pedir para sair mais cedo, prejudicando o munícipe.E tendo 

essa mudança de horário para as 18 horas, todos poderiam estar presentes, 

até mais pessoas, e acompanhar o dia-a-dia e ver quem que está trabalhando 

e quem não está trabalhando.Então acho que seria muito interessante. 

Obrigado, Sr. presidente.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita um 

aparte: “Gostaria de dizer ao senhor aí que não direi „sim‟nem „não‟ no 

momento devido ao fato que está chegando agora e devemos analisar se não 

vai haver ônus para a Casa também na mudança do horário.Obrigado.”.O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior retoma: “Até na justificativa desse projeto, 

ele diz, porque na Casa existem de trêsaquatrocargos comissionados. Cargos 

comissionados não recebem hora-extra, então não onerará a Casa.Outra 

questão: poderia muito bem, que a secretaria não funciona, poderia muito bem 

dar folga para o funcionário que trabalhar quando exercer as oito horas de 

carga no período noturno.Então dá para fazer.E o mais importante é atenderà 

população.Nós temos que servir à população,independente de horário.Para 

eles é melhor?Devemos fazero melhor para eles, é a minha opinião. Obrigado, 

presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida 

Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor presidente,boa 

tarde!AMesa Diretiva aqui, boa tarde!Nobres pares aqui presentes, uma boa 

tarde!A imprensa aqui presente,Impresso Brasil,Jornal do Povão, uma boa 

tarde!População, em nome do Sr. Antônio, gostaria de estender meus 

cumprimentos a todo o pessoal do bairro do Nirvana e também aos demais 

bairros. Venho hoje a essa Tribuna mais uma vez, nobres pares,com tremenda 

indignação em relação os bairros mais afastados.Éde grande valia, 

excelentíssimo senhor presidente, a sua preocupação, eu acredito que não só 

a do senhor,mas também de todos os vereadores aqui presentes, em relação à 

segurança pública do nosso município, assim como o estatuto do magistério 

que, como foi bem dito, o último foi feito em 2004; plano de carreira do 

funcionário, estatuto do magistério,segurança pública, tudo isso é bastante 

importante.Mas também não é menos importante também as estradas rurais, 

as estradas dos bairros mais afastados.Como bem disse aqui o Sr. Antônio, 

morador do bairro do Nirvana, é uma precariedade, é uma... na minha opinião 

até, é uma falta de comprometimento do Poder Executivo.Estou aqui falando 

mal do Prefeito,não.Igual muita gente... muita gente, não, algumas 

pessoas:„Pô, Robério, você não gosta do prefeito, você está falando mal do 

prefeito‟.Eu não estou falando mal do prefeito, não, só que o recado para ele já 

foi dado.Eu acredito que não só o pessoal do bairro do Nirvana, mas também o 

pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio Acima, Castellano, Vertentes... 

mais uma vez eu vou falar, eu não vou falar todos os bairros,não.Eu só cito os 
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bairros mais afastados.Esses bairros hoje sofrem.Hoje me deparei com uma 

mãe chorando, mas chorando;isso foi muito triste, gente; andar com uma 

criança no colo trêsquilômetros!Três quilômetros ou mais de três quilômetros 

para poder levar sua criança até o ponto onde o ônibus vem.Porque vinha, 

ficava mais perto da casa dela.Hoje, não.Hoje tem que andar toda essa 

distância para poder atender o quê?A criança.E não foi para a escola.Hoje não 

foi para a escola.Então, gente, eu quero deixar o meu gabinete aberto não só 

para a população do Município de Biritiba Mirim,para o pessoal do bairro do 

Nirvana que está aqui, mas também para o secretário de obras.Também para o 

prefeito, que se ele quiser conversar também, eu vou continuar cobrando no 

documento, eu vou fazer o meu papel de vereador.É o que eu vou fazer, é o 

que eu estou fazendo.No primeiro dia do meu mandato eu fiz um compromisso 

com a população e vou cumprir também até o último dia do meu mandato, doa 

a quem doer.Eu estou aqui para fiscalizar, para cobrar, reivindicar, ou seja, 

representar o povo de Biritiba Mirim.Eu não sei da onde saiu a ideia, o senhor... 

eu prefiro não citar o nome, que talvez seria uma injustiça. Eu já conversei com 

ele pessoalmente, já.Ele tem a coragem de falar para mim que a minha 

obrigação é pegar uma Patrol parada e tirar os buracos da rua.Não tenho essa 

autonomia!Eu já disse 200 vezes que o poder de execução é do prefeito!Não 

adianta o prefeito querer colocar no colo de qualquer Vereador aqui, seja ele 

qual for, seja qual sigla partidária seja.Não adianta o prefeito falar que é o 

vereador que tem que arrumar a rua, porque quem tem que arrumar rua, 

reivindicada, sim, pelo vereador, e eu não tenho bairro,eu moro num bairro, o 

bairro não é meu.Então não existe vereador de bairro, existe Vereador, sim, do 

município, e cada um cobra do Poder Executivo da maneira que achar melhor e 

da maneira correta.Então, na minha cabeça, na minha concepção, no meu 

modo de raciocinar, isso aí não é falar mal do prefeito, isso aí não é bater no 

prefeito.Isso aí é simplesmente cobrar do Poder Executivo o que tem que ser 

feito.E é justamente por isso que eu coloco o meu gabinete, se eles quiserem 

vir para conversar comigo e também com os demais vereadores desta Casa.”. 

O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “Acho que todos 

nóshoje não aguentamos mais realmente a indignação do povo. A realidade é 

uma só, quero falar para vossa excelência, isso porque o secretário de 

transporte falou para mim já duas vezes: enquanto ele for dono da pasta, que 

ele põe a máquina no bairro só três dias.Pegou essa rua, deu para terminar, 

terminou?Não?Está tirando a máquina e está indo para outro bairro. Isso é uma 

boa administração, né?É o que ele tem feito. O Vereador Robério de Almeida 

Silva pergunta: “O senhor quis dizer o secretário de obras?”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos retoma: “Isso, o Jorginho. Não precisa citar nome, 

que eu não tenho que esconder nada, é o Sr. Jorginho.Isso ele já disse duas 
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vezes para mim:„Enquanto eu for dessa pasta, eu ponho a máquina só três dias 

no bairro.Pegou uma rua,deu para terminar? Deu. Não deu? Tiroe estou indo 

para outro bairro. Depois eu volto lá.‟Então é uma boa administração 

isso?Vossa excelência sabe, eu estive essa semana, terça-feira,está aqui, levei 

o jornal aqui para nós fazermos uma matéria a respeito da rua e disse a 

verdade para ele e mostrei para ele a realidade como é que estava a 

população do Castellano.Infelizmente, como se diz, não estou aqui para falar 

mal.Que nem eu falei para ele:„Você, quanto a isso (...)‟ falei do Carmo,falei 

isso do Pomar do Carmo:você, como a vossa excelência, eu digo:„Você, eu lhe 

respeito.Respeito o prefeito. Não falo mal de você, não falo mal do Tajiri, 

doprefeito. Agora falo da má administração.Infelizmente vocês não sabem 

administrar‟.Porque acho que eu,como vereador,mas acompanhei, são 27 anos 

que moro ali no Carmo e 20 anos eu consegui sempre estar trabalhando com 

as máquinas lá.Uma semana fazia o Pomar do Carmo inteiro.Hoje eu vejo o 

cara passar dois diase meio numa rua e largou a metade lá sem fazer.A gente 

fica indignado.Outra: a máquina saindo às nove horas,eles pensam que eu não 

vejo, mas eu não passo venda nos meus olhos, não.A máquina saindonove 

horas do dia para ir trabalhar, o cara viaja, chega lá, já tem que voltar para 

trás.Eu cheguei lá numa terça-feira, que é só fazer oito dias, 15 dias, a 

máquina chegou o quê?É 7h30 da manhã, já tem que trazer. Aliás, estava lá 

vinte para as oito. Oito horas eu cheguei.Sabe que horas chegaram os dois 

caminhões como material? 10h17.Então a máquina parada.Então ele não quer; 

a máquina não é pra fazer nada, é pra aguardar aqui a chegada do material. 

Então a máquina não é para dar uma...Então isso fica difícil realmente de o 

camarada trabalhar.Então eu,como diz, a vossa excelência tem todo o meu 

apoio e vamos estar sempre cobrando em todos os bairros.E eu vou fazer 

matéria em cada bairro que tiver asdificuldades, que estão me cobrando.Então 

eu vou fazer.É isso!Infelizmente o Prefeito não tem voz ativa para falar com seu 

secretário? Mas vamos ter!Vamos ter, não, é a população que vai ter. 

Infelizmente a gente vai estar aí.A hora que ele realmente quiser tomar uma 

atitude de administração, beleza.A hora que não tiver,infelizmentea gente vai 

estar batendo.Muito obrigado!”.O Vereador Robério de Almeida Silva retoma: 

“De nada, nobre Vereador, e pode contar comigo também.Como se não 

bastasse, esse mesmo secretário de obras, ele falou para o morador o 

seguinte:„Aqui eu não vou atender Vereador nenhum, não.E se o prefeito 

quiser, que pode protocolar, pode mandar minha exoneração, que eu 

assino.Tem que ser do meu jeito.‟.Então o prefeito também, o Poder Executivo 

tem que ter voz ativa e tem que ter pulso firme, porque não adianta começar 

300 metros numa via seja ela qual for; eu não estou falando apenas do bairro 

do Nirvana,porque eu moro lá, é fácil falar, né?Mas estão lá as crianças sem 
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irem para a escola.Tem a Guerra Junqueira, tudo bem, em processo de 

licitação, nós vamos ter que aguardar, vamos ter que aguardar a licitação.Tá, 

mas só que veja bem:como que você começa 300 metros, 200 metros, que 

seja, para a obra, arranca tudo o maquinário de lá para voltar sabe lá 

quando?E ainda tem coragem de falar para o morador:„Quem manda aqui sou 

eu e Vereador nenhum vai ser atendido não.‟.Isso é o quê?Na minha 

cabeça,isso é falta de comprometimento com a 

população.Isso,resumindo.Quero que fique registrado aqui mesmo: é a falta de 

comprometimento.Isso aí é falar mal do prefeito?Não é falar mal do prefeito, 

muito pelo contrário.De repente, ele vai ver essa fala, ele vai falar:„A partir de 

agora eu vou ter comprometimento com a população‟,não é com o 

Robério,não.É com a população.A população do município de Biritiba 

Mirim.Não é a população do Nirvana,não é a população do Cruz das Almas, 

não é a população... não, é do município de Biritiba Mirim.Agora, no momento, 

a minha indignação está sendo justamente em relação aos bairros mais 

afastados.Peço perdão às pessoas que moram no centro da cidade.Eu peço 

perdão, mas eu acredito que o emergencial tem que ser feito nos bairros mais 

afastados que tanto sofrem.E outra coisa: em pleno século 21, nós não temos 

sequer iluminação pública nesses bairros.Não temos um transporte digno, um 

transporte para transportar uma mãe que precisa estar sete horas da manhã 

num pronto-atendimento. Aliás, eu falei „digno‟, mas não temos é de jeito 

nenhum, não temos nada!Então, média, que eu não sei falar o número correto, 

de repente alguém aqui pode me corrigir, 83 milhões, eu acredito que seja isso, 

eu preciso me atualizar, dividido por 12, sou ruim de matemática também, mas 

eu acredito que não dá sete milhões.Vai dar seis milhões e alguma coisa.Fazer 

um bom investimento na saúde, na educação.E o que sobrar não é só fazer 

manutenção nas ruas, mas dá para fazer mais do que está sendo feito 

hoje.Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, 

população aqui presente. Me desculpa a minha indignação.Parabenizar mais 

uma vez o Sr. Antônio, mais conhecido como Toninho lá do bairro do Nirvana, 

pela sua fala que digna; fazer valer também a fala do nobre Vereador Fábio 

Mohamed. Parabéns,nobre Vereador! Segurança pública é muito importante, e 

que é verdade realmente tem que ser dita.Parabéns pela sua fala.E gostaria 

que todos ficassem com Deus, um abraço.”.O próximo do vereador inscrito é o 

Vereador Sergio de Paula Francoque, com a palavra, diz: “Sr. 

Presidente,populaçãoaqui presente, a imprensa,boa tarde a todos.Vou procurar 

ser bem objetivo: parabenizar o Sr. Antônio pela fala, pelo uso, que é direito da 

população, feita no período correto, antecipadamente, e mostrar realmente 

aonde estão os problemas.Como bem colocado aqui durante toda a sessão, 

também tenho feito os meus requerimentos pedindo motonivelamento, e não é 
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agora, desde o meu primeiro dia de mandato do então Prefeito Jarbas, onde eu 

era chamado de „base do prefeito‟.E eu pedia para fazer motonivelamento na 

cidade de Sertãozinho e eu pedi de fevereiro até outubro.E meu primeiro 

atendimento foi em outubro,estava começando o tempo de chuva já.Então não 

era a base que não era atendida ou era a oposição que...Tinha dificuldade por 

conta da falta de material, por conta da falta de maquinário.Como todo mundo 

já sabe, as máquinas e caminhões todos quebrados.Na noite do dia 31,estava 

tudo perfeito; amanhece o dia, dia primeiro, não tinha máquina. Então isso é 

uma verdade que precisa... Quem quebrou?Quem roubou?Não sei...precisa ser 

investigado.Alguém fez algo que não foi correto ali.Então eu também fico 

muitas vezes chateado quando eu vejo morador faz a marcação lá no 

Facebook, eu não vou ficar respondendo Facebook; eu ligo para a pessoa, eu 

vou pessoalmente; não vou ficar entrando no embate no Facebook, eu 

respondo pessoalmente pra pessoa, vou na casa dela, a gente conversa, ligo 

para ela e explico o que está acontecendo.Mas então foram feitos vários 

pedidos, inclusive como já estava fechada a pauta para essa sessão, eu fiz um 

ofício e protocolei direto na prefeitura e conversei pessoalmente com o Prefeito 

a respeito das ruas do Jardim dos Eucaliptos, Neusa de Fátima, já 

deixoregistrado aqui que semana que vem está entrando um requerimento 

dessas ruas,Neusa de Fátima, Domingos Ramalho, onde a chuva leva toda a 

terra, o material, aquela história que vocês já sabem, e precisa de manutenção, 

né?Só que é muito fácil também eu chegar aqui e falar:„O secretário não faz, o 

prefeito é incompetente‟.Aí é fácil.Quando a gente vê que a vaca está 

entornando no brejo já, é fácil a gente apontar as falhas.Mas eu vou dizer para 

vocês: nas diligências, nos bairros, porque eu também tenho andado muito nos 

bairros, principalmente os mais afastados, estou eu 6h20 da noite, já o dia 

encerrado na sexta-feira, passo pela rua Uruguai, não está terminado o serviço, 

mas está bem melhor do que estava, aí contorno, quando eu vou descendo a 

Datalo Pedro Rocco,está lá 6h30, 7 da noite as máquinas, os caminhões, o 

secretário e os funcionários.Então não dá para simplesmente a gente fechar o 

olho e falar:„Não está sendo feito nada,‟.Está muito aquém, precisa melhorar; 

eu concordo que precisa melhorar, precisa ter um pouco mais de rapidez, sim, 

mas não dá simplesmente para a gente olhar simplesmente o problema e não 

ajudar na solução. Eu não quero um caminhão na minha mão, não quero uma 

máquina na minha mão, mesmo porque eu já tenho tantas outras coisas que eu 

preciso fazer e me preocupar. Eu quero é que o secretário, eu quero que os 

funcionários façam e continuem fazendo. Quando eu cheguei pessoalmente e 

vi os funcionários, porque temos também muitos funcionários efetivos e 

comissionados que estão pela hora da morte, hein? Pelo amor de Deus! 

Efetivos e comissionados que não valem o salário que recebem no final do 
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mês. Aí tem tantos outros que a gente vê, efetivos e comissionados, estão lá 

na máquina, estão na enxada, estão fazendo seu serviço. Então a gente 

precisa valorizar os bons funcionários, e temos bons funcionários. Só que ainda 

precisamos, como já foi falado aqui, o problema é gerenciamento. O problema 

é chamar a equipe e colocar quem está para trabalhar, e aquele que não está 

para trabalhar, eu já disse lá atrás para o Jarbas, já disse para o Walter, já 

conversei com alguns secretários, é na caneta o negócio. O cara não está em 

condição de trabalhar? É caneta nele. Se for um comissionado, não tem 

caneta, não, é tchau, independente de for indicação desse ou daquele. Aqui 

não tem que ter indicação, tem que ser trabalhador. Está trabalhando, está 

fazendo jus? Beleza. Não está trabalhando, é efetivo? Caneta no menino. Na 

segunda anotação, terceira, exonera. Ah, é a lei que permite que ele fique 

assim? Exonera ele. Quero ver ele buscar na justiça o seu direito de faltar. 

Porque está tudo documentado. Agora o que não dá é pra carregar uma cidade 

nas costas com pessoas que ficam sugando. E quando eu falo „pessoas‟, não 

são só os funcionários que estão lá, são as pessoas que encaixam as pessoas 

lá também. É gente sugando a administração, e aí a gente vê a cidade 

totalmente esburacada. A gente reclama da segurança, cada dia mais violenta, 

cada dia mais furtos na cidade. Então o que nós podemos fazer juntos na 

Câmara, enquanto prefeitura, enquanto sociedade pra melhorar nossa cidade. 

Então precisamos, sim, cada um vestir a sua camisa e ir à luta e fazer a sua 

parte, porque a cidade precisa de cada um de nós, independente do 

posicionamento, independente de cada um, do que ele sonhe em fazer. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.”. E não havendo mais inscritos para fazerem uso da 

Tribuna, O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações 

finais: “Antes de declarar encerrada a presente sessão, como essa semana nós 

temos no dia primeiro feriado, amanhã iremos reunir a Mesa Diretiva pra 

realinharmos as comissões, tendo em vista os nobres vereadores que 

assumiram, o vereador Walter, a vereadora Zuleika e o vereador Fábio, para 

que possamos acomodar nas comissões, e tem aquela pendência ainda que 

nós discutimos anterior à sessão, sobre a validação ou não da assinatura dos 

projetos pra que se apresente, se dê continuidade ou não. Isso está na mão do 

jurídico da Casa, amanhã provavelmente nós teremos a posição e, mediante 

essa posição, nós já chamaremos a reunião das comissões pra quinta-feira e, 

dependendo da situação, caso vá juridicamente passível a continuidade dos 

projetos, nós já chamaremos uma extraordinária na própria sexta-feira já pra 

deliberarmos sobre esse parecer. Então eu, amanhã nós vamos, a Mesa 

Diretiva vai se reunir e definir as comissões, tá certo? Caso definida, com o 

parecer jurídico favorável ou contrário à continuidade, aí vai depender de que 

forma vai vir o parecer jurídico pra Mesa Diretiva, pra questão dos vereadores 
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que apresentaram os projetos; se caso for favorável à continuidade dos 

projetos, nós já apresentaremos uma extraordinária, convocaremos na quinta-

feira a reunião das comissões e na sexta-feira a extraordinária. Caso não for 

dado continuidade, o parecer jurídico for pela opção de não dar continuidade, 

faremos apenas então a reunião das comissões na quinta-feira, e aí 

discutiremos os projetos na sessão ordinária de segunda, ok? Lembrando a 

todos que no próximo dia cinco nosso município completa mais um ano de 

emancipação política; gostaria de solicitar, de pedir a Deus que dê bastante 

discernimento para todos nós que estamos no governo, um discernimento para 

todos que estão no Executivo, todos que estão num cargo público, para que a 

gente possa dar continuidade da melhor maneira possível aos nossos 

trabalhos, e meus parabéns aos município de Biritiba Mirim antecipadamente. 

Bom, terminada a Ordem do Dia e nada havendo mais a ser tratado, agradeço 

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

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 29 de abril de 2019. 
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