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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 

Ao sexto dia do mês de novembro 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 Fábio 

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

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

de Miranda Melo, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Valter 

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 procedesse a chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls.028 do Livro nº. 015, 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 29 de outubro 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 dos Ofícios nº 148, 146/2019 e da 

Mensagem nº 024/2019. 2. Ofício n.º 148/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 331, 346 ao 

348, 350 ao 355/2019. 3.  Ofício n.º 146/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 329, 330, 338 

ao 341/2019 *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 053/2017 *Termo Aditivo n° 

01 ao Contrato n° 040/2019 *Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 031/2019 

*Contratos n° 47, 48, 49, 53, 55 e 56/2019 *Decreto n° 3.417/2019. 4. 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Mensagem N° 024/2019 - Assunto: Veto 

Total às Emendas Modificativa e Aditivas – Autógrafo N° 038/2019 – Projeto de 

Lei N° 041/2019. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 281 a 289/2019. 1. Indicação nº 

281/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

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

Competente para que seja feita a troca de lâmpada queimada na Rua João 

Pinto dos Santos, n° 13, Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação nº 282/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor 
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Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feita a troca de lâmpada queimada na Rua 1º de 

Setembro, Jardim Yoneda. 3. Indicação nº 283/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto 

ao Departamento Competente, para que o mesmo providencie com a máxima 

urgência possível, a implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada 

na Rua José Sérvulo da Costa, próximo ao n° 50, no bairro Jardim dos 

Eucaliptos. 4. Indicação nº 284/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

à Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Santa Catarina no trecho que equivale 

aproximadamente 2 km, desde o término do asfalto até o ponto final próximo ao 

Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração 

da indicação n° 163 e 210/2019. Esta e uma reiteração das indicações n° 163, 

210 e 249/2019. 5. Indicação nº 285/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que interceda junto a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 05 e 06, Bairro Casqueiro, nesta 

cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 

209/2019. Esta e uma reiteração das indicações n° 209 e 250/2019. 6. 

Indicação nº 286/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda a 

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Bélgica, Portugal e França, ambas no Bairro Jardim 

Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação 

n° 092, 150, 185, 197 e 251/2019. 7. Indicação nº 287/2019, de autoria da 

Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

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

Competente para que proceda a manutenção e troca de lâmpadas de 

iluminação pública, localizadas na Av. Maria José de Siqueira Melo, próximo à 

lanchonete Cantinho do Dog, no bairro Jardim Takebe. 8. Indicação nº 

288/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente para que seja feito a retirada dos entulhos e matos, que se 

encontram jogados na calçada aos fundos do estacionamento da prefeitura, 

próximo ao restaurante Hissao Makiyama na Rua São Pedro, Bairro Jardim 

Takebe. 9. Indicação nº 289/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito reparos 
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na Rua Renato Campioni, nas proximidades da Igreja Evangélica Comunidade 

Cristã Um Novo Tempo. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Leis nº 68 e 

69/2019.  AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 1. Projeto de Lei 

n° 068/2019: Dispõe sobre obrigatoriedade da apresentação da carteira de 

vacinação no ato da matrícula escolar. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 2. 

Projeto de Lei n° 069/2019: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Biritiba Mirim para o Exercício de 2020, e dá outras providências. Finda a 

leitura, o Sr. Presidente solicitou à secretaria da Casa que encaminhasse cópia 

digital dos projetos ora deliberados aos nobres vereadores. Terminados os 

Projetos em deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Requerimentos nº 318 a 327/2019. AUTORIA DO 

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

votação o Requerimento nº 318/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria de Administração o 

cumprimento da Lei que Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e 

carreiras da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, estabelece normas gerais de 

enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. 

Lei Complementar n° 09, de 22 de dezembro de 2004. O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Primeiramente gostaria de parabenizar o 

vereador Reinaldo Pereira Júnior, mesmo ele não estando aqui presente, mas 

ele foi muito feliz nesse requerimento; parabenizar o vereador Fábio, que eu 

acho que a semana passada ele fez um requerimento na mesma proporção; eu 

acho que só mudou as palavras aqui, mas referente ao plano de carreira dos 

Funcionários Públicos. Eu também enviei um ofício ao Poder Executivo, sendo 

que esse projeto está parado na casa já faz algum tempo, já tem... a 

administração passada aí; temos profissionais excelentes, temos profissionais 

aí que a gente sabe que desempenha o seu melhor, sabe que faz o seu papel, 

e não podemos... está todo mundo junto, acho que essa casa aqui também, 

acho que todos os vereadores aqui... acho que o senhor presidente também, 

acho que antes de ser presidente, acho que já tinha feito, já tinha cobrado isso 

daí, que eu me lembro, e demais vereadores. Então acho que essa casa aqui, 

eu acho que todos os vereadores, assim como nós, vereadores aqui, que 

colocou esse requerimento, mas acho que todos os vereadores, acho que os 

13 se colocam a favor, até para discutir juntos, chegar num consenso juntos, 

porque nós temos aí profissionais maravilhosos que estão tendo seus direitos 

aí se perdendo. Então acho que a gente tem que valorizar, sim, e eu sou a 

favor! E conte com esse Vereador, conte com toda essa casa aqui! Então 
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parabéns aos nobres vereadores, e conte com meu apoio, muito obrigado!”. 

APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: 

“Antes de passar ao próximo requerimento, esse já é um pleito já antigo não só 

do vereador Reinaldo, mas eu também, como vereador, mais alguns 

vereadores também pleitearam e continuam pleiteando essa revisão; e, na 

realidade, não é uma revisão, é o cumprimento da Lei 9, de 22 de dezembro de 

2004. Ocorre que essa lei foi feita em 2004, e de 2004 até 2019 - essa lei foi 

exatamente em dezembro -, quer dizer, a partir do mês que vem, ela completa, 

exatamente no dia 22 de dezembro, ela completa 15 anos, 15 anos! Nesses 15 

anos, passaram-se, além da administração do ex-prefeito Roberto Pereira da 

Silva, passou a administração do ex-prefeito Joaquim Gomes, passou a 

administração do Carlos Alberto Taino Júnior, Inho, passou a administração do 

prefeito Jarbas, que encontra-se afastado, e está na atual administração do 

Prefeito Walter Hideki Tajiri. Passou-se cinco prefeitos, e ninguém - ninguém, 

nenhum dos... não é o anterior ou o atual ou o antecessor; nenhum dos - 

nenhum dos - tiveram competência, e eu falo competência, porque é questão 

de competência, tá certo? Para colocar o plano de cargos e carreiras do 

funcionalismo a passar a vigorar. Nenhum deles cumpriu, nenhum. Foi-se 

criada a lei em 22 dezembro de 2004, e nenhum, nem o atual na época e 

nenhum dos seus sucessores cumpriu o que determinava a lei, que é o plano 

de carreira, que é um absurdo. É um absurdo, um tremendo desrespeito com o 

funcionalismo público. Nós, que temos os funcionários que nós temos, muitos 

dos quais dedicados à vida pública há mais de 20 anos, há mais de 25 anos; 

sequer... você entra escriturário, com piso, trabalha-se 20 anos... quem entrar 

no concurso hoje como escriturário vai receber a mesma coisa que você, 

porque o plano de carreira não foi aplicado. Então se a administração... eu, 

quando eu falo o requerimento do vereador Reinaldo, solicitando que aplique-

se o plano de carreira, se é inaplicável, então extingue a lei, e faça uma nova! 

Faça uma pelo menos que dê condição de que possa ser aplicado no dia a dia, 

porque o papel aceita tudo. Então, que se revogue a lei então e se faça um 

novo com real condição. É a mesma coisa do estatuto do magistério, quanto 

tempo nós estamos discutindo aqui? Já tivemos discussões ácidas, já tivemos 

questões amorosas, já tivemos discussões calorosas sobre a questão do plano 

do magistério. Prometeram, pelo menos a promessa é de que até o final de ano 

agora se cumpra. Eu quero fazer acreditar que vão cumprir esse objetivo, 

apesar de eu entender que eu acho difícil. Não tenho acompanhado; eu não sei 

se o professor Sergio tem acompanhado, por ser também da comissão de 

educação, que pé que está, mas é a mesma coisa, sabe? Se é uma coisa que 

não vai dar para cumprir, então não se coloca no papel, porque de boa 
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intenção, o inferno também está cheio. Colocou-se no papel em 2004 e até 

hoje não se cumpriu, e não foi um prefeito, não é o atual Prefeito, foram cinco 

ex-prefeitos que não cumpriram... quatro ex-prefeitos que não cumpriram 

sequer uma vírgula dessa bendita dessa Lei. Então acho que está na hora de, 

ao invés de cobrar, então que faça a revisão então. Se não é aplicável, então 

com a inconstitucionalidade da lei por não ser aplicável. Ou será que pelo 

menos tentaram aplicar a lei? Será que tentaram, pelo menos, colocar em 

prática a lei? Quando um funcionário conclui um curso superior, quando ele faz 

um bacharelado, quando faz o mestrado? A única coisa que se cumpre do 

estatuto do funcionalismo é o que já é garantido por lei federal e estadual, que 

é o quinquênio e o anuênio e a sexta parte. E mesmo assim, a sexta parte, o 

vereador Marcelo ainda, na gestão passada, foi uma briga ferrenha com a ex-

administração para que pudesse pelo menos cumprir a sexta parte, que nem 

isso faziam, nem isso! Eu acompanhei o vereador Marcelo junto com uma 

comitiva de funcionários públicos na época, exigindo que o prefeito cumprisse o 

que estava na lei. Então aqui nós estamos aprovando o requerimento, o 

Executivo vai mandar uma resposta do requerimento dizendo: “Olha, é 

inviável”, então, se é inviável, revoga a lei e faça uma lei que seja viável a 

aplicação dela. Porque não adianta florir o pavão, sendo que o pavão não abre 

a asa. Que o que está acontecendo é isso: tem muita lei, só que boa parte 

delas não são cumpridas - essa é minha opinião quanto a essa questão do 

requerimento do vereador Reinaldo.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Posso tecer um comentário só? Conforme o senhor 

falou, uma coisa eu tenho que... na gestão passada, que nós lutamos aqui, e 

eu era vereador na gestão anterior, lutamos muito, como o senhor bem disse, 

pela sexta parte para os funcionários públicos. E também nós tivemos diversos 

pedidos para implantar também o plano de carreira, que já está em vigor a Lei. 

Porém foi orçado que as duas coisas não dariam para dar naquele momento, 

que a sexta parte, ela privilegiaria quem já teria 20 anos, até por uma questão 

lógica de quem contribuiu ao longo desse tempo com a administração pública, 

e seria um reconhecimento. Mas não pelo demérito do plano de carreira; o 

plano de carreira é necessário; a maioria das prefeituras que podem, exercem 

ele, porque dá jus à capacitação. A gente calculou na época, eu não tenho bem 

o fator, que geraria um orçamento de 3% numa gestão praticamente, que daria 

a mais; parece pouco, mas o impacto, ele era grande. Então optou-se por 

primeiro escolher, na época, o ex-prefeito Inho, durante muita briga, que foi 

aqui da câmara, que juntos aqui alguns amigos estiveram, e empenho nosso, 

para implantar, porque achamos que aquele funcionário público, não que o 

outro não mereça, mais que já detém 20 anos, ele merece um reconhecimento 
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da sua atividade laboral pelo Estado. E, em seguida, a gente gostaria... mas eu 

concordo plenamente, pelo que o senhor falou, que, se é inviável ou 

impraticável, que se revogue a lei e utilize outro mecanismo. Porém, eu 

acredito que, na administração pública, uma máquina que esteja às vezes até 

pesada, ela precisa de dinamismo e mecanismo. Se você não incentivar, como 

a capacitação, plano de carreira, ela se torna obsoleta; a pessoa não tem um 

desafio, ela não tem porquê estudar, procurar dinamizar. Então eu vejo como 

essencial e fundamental o plano de carreira; qualquer empresa tem, certo? 

Como não pode participar, que é uma empresa pública de participação nos 

lucros e resultados, porque a empresa pública não tem lucro nem... mas sim a 

capacitação, ela tem que ser remunerada; oferecer condições para o 

funcionário público, como já oferece a meia bolsa da faculdade, o convênio, 

que aqui a câmara também estabelece. Então eu acredito ferrenhamente que 

teria que ser implantado o plano de carreira que o vereador requer aí. E eu 

acredito que não é tão... né? Teria que se fazer cálculo, fazer como nós 

fizemos na implantação da sexta parte, que foi feito o cálculo, foi um impacto 

alto, porque tinha vários funcionários, até os que estavam na beira de 

aposentadoria, que vieram a receber. Quando nós fomos ver, o impacto foi alto. 

Então não dava para aplicar as duas, mas eu acho que já foi uma vitória. 

Agora, há a necessidade da gente, como o senhor bem observou, ver se é 

praticável ou então pedir para o Executivo que revogue a lei e não se fale mais. 

Muito obrigado; era sobre isso que eu queria falar”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Apenas para concluir essa questão do plano de carreira, 

é assim, não que eu seja contra a lei, muito pelo contrário, eu acho que o 

funcionalismo, ele tem que ter a garantia da Lei, até para ele poder ser 

amparado dentro dos seus direitos. Agora, o que não dá é para nós termos 

uma lei da qual ela não é cumprida, tá certo? Então, se revoga-se em algumas 

situações e coloca o que é praticável. Agora nós não podemos culpar a atual 

administração, porque já são cinco administrações que não fizeram nada, 

foram cinco! Não foi uma só, não é só a atual, não. Não é só a atual. Quando 

eu assumi esse mandato aqui, fui um dos primeiros vereadores dessa casa a 

questionar o plano de carreira. Agora, se o atual prefeito, que está com a 

caneta na mão, quer fazer cumprir, então faça cumprir! De que forma que ele 

vai fazer cumprir? Ele vai fazer, tem que fazer remanejamento, tem que cortar 

na própria carne, tem que reduzir cargos, tem que reduzir salários de 

secretários, tá certo? Porque aí, sim, você consegue aplicar. Por que que é 

inviável economicamente? Porque está inchada a máquina! Se tivesse menos 

secretarias, tivesse menos diretores, tivesse menos cargos comissionados, 

automaticamente, sobraria recurso para se pagar o plano de carreira, a 
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qualificação do funcionalismo. Porque, da forma que está hoje, é inadmissível. 

Você não consegue fazer com que o profissional - e olha que os profissionais 

da prefeitura fazem milagres... tem muitos... nós temos muitos excelentes 

profissionais, muitos, a grande parte, a grande maioria, com uma competência 

enorme. Só que não tem um incentivo, por quê? Porque o básico, que está 

garantido por lei, não é cumprido! Então acho que está na hora, se essa 

administração tem um olhar para o funcionalismo, para o plano de carreira do 

funcionalismo, comece a agir. Porque as anteriores, nenhuma, nenhuma, 

desde 2004; passou Jacaré, passou Joaquim Gomes, passou Inho, passou 

Jarbas, sabe? E me desculpe se esqueci de alguém aí, e todos deixaram de 

standy-by. Então é assim, vamos apertar agora quem está lá, tá certo, vamos 

apertar agora; por que que não foi apertado antes? Nós estamos há três anos 

do mandato! Por que no começo do mandato já não se apertou? „Não, porque 

na época era o meu amigo”; „Não, porque na época era meu correligionário‟. 

„Ah, não, agora é o Walter Hideki, é minha oposição – „pau‟!‟. Então tem que ter 

coerência, tem que ser justo. O Walter não está cumprindo, como os demais 

também não cumpriram, nenhum dos demais. E eu não estou aqui pra fazer 

defesa do atual prefeito, não, porque também está errado por não estar 

cumprindo. Então, que ele tome providência, para depois, amanhã ou depois, 

não tomar uma improbidade administrativa nas costas por não ter cumprido 

uma lei municipal. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

319/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja 

encaminhado oficio ao Departamento Responsável da SABESP, do Município 

de Biritiba Mirim para que o mesmo faça a alteração do nome da travessa 

Padre José Gonçalves Bastos, a qual passa a denominar-se João Pereira 

Sobrinho, conforme consta a Lei n° 919 de Outubro de 1998. APROVADO. 3. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 320/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

Competente para que providencie a retirada de entulho na Rua Claudino Nunes 

Siqueira, número 31, Centro. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Bom, antes de colocar em discussão, que fique bastante claro: o 

vereador Reinaldo não está presente aqui, mas, mesmo assim, eu não vou 

deixar de me posicionar. O vereador está fazendo um requerimento ao prefeito 

- entendam bem - fazendo um requerimento ao prefeito solicitando que o 

Executivo interceda junto à secretaria competente, ou seja, Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, para que providencie a retirada de entulho de um 

morador particular! Gente, aí não dá! Me desculpem! Se o morador jogou 

entulho na porta da casa dele, ele tem que providenciar a retirada! Agora, pedir 

para o Executivo para colocar a prefeitura para fazer o serviço que é de 
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particular? A vereadora Zuleika acabou de fazer uma indicação aqui solicitando 

ao Executivo para que limpe uma área ao lado do restaurante Sal. A área da 

qual ela citou da indicação dela é pertencente à prefeitura; é pertencente à 

prefeitura. Aí é pertinente. Agora, você pedir para a prefeitura retirar o entulho 

de particular? Eu, sinceramente, como o presidente, não voto, então eu não 

tenho como me opinar na questão do voto, mas se eu estivesse na condição de 

voto, eu rejeitaria esse requerimento, porque isso aqui é inadmissível. Amanhã 

ou depois, você imagina se cada vereador aqui fizer um requerimento para 

limpar a casa do cidadão, poxa! Quando é o pobre coitado, vai lá, pega lá, vai 

lá a fiscalização, notifica. Mas não, porque... não sei nem quem é o morador da 

casa 31; moru numa travessa... não sei nem quem que é, mas independente 

de quem seja, independente de quem seja. Porque se é um morador lá, a 

Prefeitura não é conhecido, não tem contato, vai lá e notifica. Aí chega um 

outro, o vereador faz um requerimento pedindo para a prefeitura retirar, e ainda 

essa câmara vai apoiar uma coisa dessa? Me desculpe! Me desculpe, mas é 

inaceitável. Porque, assim, da mesma forma que a gente cobra da fiscalização 

as autuações, eu tenho uma discussão muito grande que eu tenho falado isso 

direto: é inadmissível o cidadão fazer uma reforma de 20, 30 mil na casa dele e 

não pagar um caminhão, uma caçamba para retirar o entulho! Aí a prefeitura 

pega dois, três, quatro, cinco funcionários, encosta a carretinha, fica lá 

carregando, porque sequer o proprietário da residência coloca o pedreiro e o 

servente dele para carregar a carretinha. E fica lá quatro, cinco funcionários da 

prefeitura carregando o serviço de particular, que é um absurdo! Então, que 

recolha-se a taxa! Solicite a carretinha da prefeitura, mas que recolha-se a taxa 

e estacione lá! Agora, você pedir para a prefeitura retirar entulho de particular? 

Aí, me desculpe!”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Eu concordo plenamente com a vossa excelência, porque o que acho que 

todos nós aqui cobramos realmente pela limpeza pública, e que realmente a 

gente vê nas ruas aí jogados os lixos, e que a gente está cobrando o dia a dia. 

E a gente realmente não vê o resultado! Parece que o lixo hoje, ele parece que 

não incomoda estando na porta das pessoas, porque às vezes não está – falo 

logo a verdade - não está na porta da casa do senhor Prefeito. Porque eu acho 

uma lástima; hoje eu vejo em vários lugares as pessoas nos cobrando „Pelo 

amor de Deus, Vereador, olha a situação que está aqui‟, porque são as 

pessoas que jogam lixo. E a gente solicita realmente ao poder público para que 

a empresa realmente recolhe o lixo e que realmente passa lá uma semana sem 

ser recolhido. Agora, quer dizer, hoje, agora solicitar para tirar o entulho de 

uma pessoa que realmente tem condições de pagar uma caçamba? Porque é 

um entulho que ele tira da casa dele e joga na calçada! Não é o entulho que às 
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vezes A, B, ou C chegou e acumulou da calçada de alguém; não, é o próprio 

proprietário que pôs na calçada dele. Então ele está sendo responsável por 

esse entulho que está lá, então é ele que realmente tem que fazer. Então eu 

estou com a vossa excelência também, meu voto é contra por causa disso aí, 

porque eu tenho sido muito cobrado com a situação do lixo que se encontra 

realmente jogado pelos munícipes, e A ou B que joga das calçadas e que a 

gente solicita ao senhor Prefeito e realmente a empresa não vai lá recolher. 

Então é por isso que eu sou contra. Sou a favor da vossa excelência; 

realmente foi bom a vossa excelência relatar realmente esses assuntos, porque 

para saber do que nós passamos aí pela rua em respeito do recolhimento de 

lixo na rua, e que a gente não é atendido. Então por isso eu sou contra 

realmente do entulho que o senhor munícipe joga na sua calçada. Então ele 

tem por obrigação ele alugar uma caçamba e retirar. Não é a prefeitura. Então, 

se é pra ser isso, a prefeitura coloque uma taxa, faça um subsídio para com 

que a prefeitura possa recolher. Tudo bem, aí é diferente. Agora, você fazer de 

graça? Não porque você seja contra ao tal munícipe ou A ou B, Antônio ou 

Paulo, não! É porque também a prefeitura hoje está quebrada; da situação que 

está, está quebrada, não tem dinheiro para nada! Então, que faça um 

recolhimento de uma taxa. Aí sim, é outra... Agora, você fazer de graça o que 

um munícipe joga na sua calçada, e se a prefeitura tem que ser responsável 

para tirar, aí também é demais! Muito obrigado, Sr. presidente,”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: Só para concluir, é assim, depois 

aí, essa casa, aprovando um requerimento desse, aí depois essa casa vai ter 

que moral para chegar e falar assim: „Olha, requeiro ao senhor Prefeito limpeza 

nas ruas‟? Ué, como limpeza nas ruas, sendo que os funcionários estão tirando 

o entulho particular? Então, que se recolha da taxa! Agora, pedir para retirar 

entulho de particular, aí me desculpe, aí não dá!”. O Vereador Lourival Bispo 

de Matos responde: “Veja, senhor Presidente, é por isso que ((inaudível)) vai 

estar lá. Já fez o quê? Já está com dois anos, vai lá ver quantos requerimentos 

eu tenho feito! Está uma montanha lá de lixo jogado lá e que não é recolhido! E 

toda semana eu tenho uma reclamação, os proprietários de frente à Rua 

Uruguai está lá, „Vereador, não é possível que vai fazer três anos, faça quatro, 

acaba o poder do Executivo e não seja retirado esse lixo daqui!‟. Isso é uma 

lástima uma situação daquela. Agora, quanto mais se tirando entulho que é 

jogado na calçada. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Antes de colocar em votação, nada pessoal, porque eu nem 

sei quem é que reside no nº 31; não é nada pessoal”. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Democraticamente, eu discordo da vossa 

excelência e discordo dos vereadores. Alguns entulhos estão sendo usados, 
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inclusive, para a operação tapa-buracos e alguns para estradas rurais. É claro 

que eu só discordo do pedido, do requerimento. Isso não se faz requerimento, 

isso se faz numa indicação, apenas numa indicação. Não haveria necessidade 

de votação. Por causa disso, essa celeuma. Mas eu, democraticamente, eu já 

inclusive solicitei ao prefeito para que tirasse o entulho que estava na calçada, 

e esse entulho foi jogado, se não me engano, na Chácara, na entrada da 

chácara de um amigo nosso aí que estava necessitando, e foi colocado como 

uma operação tapa-buraco. Então, democraticamente, eu só discordo da forma 

que foi feita essa solicitação, que seria uma indicação, e não um requerimento. 

Talvez seja desconhecimento do nobre Vereador. Então eu, democraticamente, 

eu voto a favor desse requerimento, Presidente, muito obrigado.”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos responde: “Vereador Jorge, tudo bem, a gente não é 

contra, mas hoje, até para a gente ver hoje o secretário do meio ambiente, que 

hoje o entulho não pode ser jogado num buraco de uma rua! Então eu acho 

que é impossível você ter um entulho limpo, que não tenha papelão, que não 

tem ferro, que não tenha nada, e você não puder autorizar ele... às vezes, com 

falta de material, você não poder usar ele dentro do buraco. Infelizmente, o 

secretário de meio ambiente proíbe tudo isso aí. Então se não pode, então 

onde é que vai ser jogado esse entulho? Agora, se realmente esse entulho 

pudesse ser recolhido e pudesse usar, mas hoje realmente não pode! Então vai 

fazer o quê?”. O Vereador Jorge Mishima responde: “Só para concluir, senhor 

presidente, na oportunidade, teve um morador da Vila Operária, se não me 

engano, que pediu para que fosse retirado um entulho. E lá constava papel, 

pedra, papel, pau, e a prefeitura simplesmente descartou esse papel e essa 

madeira e levou só o entulho que poderia servir à população. É só isso. A 

Prefeitura não leva papelão, não está autorizada a levar papelão, nem pau, 

nem produtos que possam furar o pneu. Quer dizer, pode ser legal? Mas nem 

tudo o meio ambiente está certo também. Acho que tem que entender esse 

lado da necessidade de tirar. Digamos que talvez esse morador, senhor 

presidente, tenha condições para fazer, mas nem todos os moradores têm 

condições de pagar uma taxa para retirar, e isso daí, eu acho que nós temos 

que pensar mais profundamente, para que a população de baixa renda, mesmo 

a de baixa renda, tem pessoas que, ao longo da sua vida, acumulou algum 

dinheirinho e construiu e fez a sua reforma. E pagar, eu acho louvável até que 

faça, mas que esteja em conformidade com a necessidade do poder aquisitivo 

do morador e a necessidade do prefeito. Eu, de forma nenhuma sou contra 

essa retirada. Eu acho que a população tem que ser, de certa forma, 

beneficiada. Por causa disso, meu voto, senhor presidente, é a favor. Muito 

obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves finaliza: “Só para 
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concluir a minha intervenção, não que eu seja contra, absolutamente contra, 

radicalmente contra. O que eu sou contra, até porque 95%, 95%, está aqui o 

Waltinho, Vereador Walter, que trabalhou no Departamento de Obras, está aqui 

o vereador Leonardo, que trabalhou no Departamento de Obras; 95% das 

pessoas que pedem para tirar entulho têm condições de pagar uma taxa ou 

têm condições de pagar o transporte. Respeito a opinião de vossa excelência, 

vereador Jorge, respeito, porém, às vezes, as pessoas mais necessitadas 

financeiramente vão lá, humildemente, vai lá, paga seja um carreto, seja uma 

caçamba, para retirar o entulho, com a preocupação de ser multado. E, 

infelizmente, muitos que têm condições ou têm amizades com influências de 

poder de retirada de entulho, não paga! Então não acho justo. E mais ainda 

partido do vereador solicitar à prefeitura uma intervenção, da qual também sou 

totalmente contra. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 321/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Departamento Competente, para que seja reformado o 

parquinho infantil localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim – 

José de Oliva Melo (Ginásio de Esportes). Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 125/2019, n° 019/2018, n° 273/2018, n° 014/2017 e n° 

342/2017. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

322/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

ao Departamento Competente para que seja tomado as devidas providências 

em todas as vias do Bairro Nirvana que necessitam do serviço da 

motoniveladora e cascalhamento, sem exceção. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 074/2019, n° 198/2018, n° 057/2017 e n° 221/2017. 

APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 323/2019: 

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

junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas 

providências de manutenção em todas as vias do bairro Rio Acima, sem 

exceção. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 048/2019. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE 

MIRANDA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 324/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja colocado um redutor de velocidade tipo lombada na 

Rua Lauro Albano dos Santos, n° 80, Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA.  8. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 325/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, e que o mesmo providencia junto ao Setor Competente da 

Municipalidade visando colocar traves para a prática de futebol, no campo 
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situado atrás da Igreja Santa Edwiges, Bairro Alvorada A. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 9. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 326/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja efetuada a manutenção de todas as 

principais estradas de terra de todos os bairros da cidade. APROVADO.10. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 327/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao Órgão Competente da Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim, para que tome as devidas providências para que 

haja possibilidade de instalar um ponto de internet no PSF Jardim dos 

Eucaliptos, localizado na Rua Geraldo da Conceição n° 170, Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fosse feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos 

para fazerem uso Tribuna. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita 

pela ordem: “Eu gostaria que, acabando o serviço da casa, gostaria que o 

senhor me autorizasse a retirada, porque eu tenho assunto a tratar no meu 

gabinete.”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor 

Presidente, não tendo mais trabalhos a executar nessa casa, eu também 

gostaria de solicitar a minha dispensa para tratar de assuntos no meu 

gabinete.”. O Sr. Presidente concede aos vereadores suas retiradas do 

plenário. O primeiro vereador inscrito é o vereador Lourival Bispo de Matos, 

que, com a palavra, diz: “Senhor presidente, membros da mesa, senhores 

pares, senhores visitantes! Senhor presidente, eu, nessa tarde, eu faço uso 

dessa tribuna apenas para realmente falar da situação do nosso município, o 

que estamos passando. E, por surpresa, hoje fiquei sabendo que realmente vai 

ter a Festa do Peão em Biritiba Mirim. É brincadeira na situação que nós 

estamos passando! Quatro dias de festa! Você não tem dinheiro para nada, 

comprar nada, nem para abastecer talvez veículo, falta de dinheiro, mas temos 

para fazer festa do peão, numa situação que nós estamos aí! Faltando 

remédio, nós sabemos, em tudo, em toda a situação! E nós jamais podemos 

ficar calados numa situação dessa. Sabemos que tem investimento, mas só 

que a prefeitura não fica de graça, também não. A prefeitura, ela vai se dispor 

de ambulância, que vai precisar de motorista; ela vai precisar de 

abastecimento, iluminação pública. Tudo isso nós gastamos dentro da festa do 

peão! São quatro dias, quatro noites. Então, não tem porquê hoje... „Não, vai 

ter a festa do peão, mas não tem custo nenhum, não‟. Não existe isso! 

Qualquer um dos prefeitos da cidade que fizer uma festa do peão, ela vai ter 

gasto, a prefeitura vai arcar com alguma despesa. E pela situação que nós 

estamos passando hoje, realmente não é para se estar gastando nada! Temos 

que procurar fazer o melhor pelo nosso município. Sabemos, não sou contra, 
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se o nosso município tivesse situação. Quem disse que a nossa população não 

merece ter uma área de lazer? Merece sim, merece. Agora, na situação que 

nós estamos? É que infelizmente é inviável, gente, fazer uma festa do peão 

quatro noites aí, para realmente a situação que nós estamos tendo. Hoje, se 

analisar, a prefeitura não tem condições hoje de mandar um carro levar os 

doentes, que somos obrigados aqui... que é obrigação da Prefeitura, e que 

realmente as condições, não tem como arrumar um carro, o carro quebrado e 

não tem dinheiro. Agora veja quanto... faça um levantamento do custo que vai 

gastar a prefeitura durante essas quatro noites, que você vê que vai dar para 

arrumar uns três carros aí para atender a população. Isso é que eu estou 

falando isso aqui porque eu não tenho como me calar. Agora, que a população 

merece uma área de lazer, sim, só que numa hora oportuna, na hora que a 

Prefeitura realmente tiver condições realmente. Não é ela que banca 

totalmente, mas tem suas despesas, e esse dinheiro dessas despesas daria 

muito bem para arrumar uns três ou quatro carros que estão aí quebrados, 

para atender a população que está sofrendo, vão pedir um carro e não tem. 

Nós aqui, a nossa casa, nós não podemos, você sabe disso, que nós fomos, 

pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, proibidos de levar as pessoas 

nos hospitais, usar carro público. Então são esses pontos de vista que hoje me 

trazem a essa tribuna para isso. Não sou contra de ter área de lazer, não, mas 

infelizmente temos que esperar o nosso município ter condições de fazer 

dignamente festa para a nossa população. Muito obrigado, Sr. presidente”. O 

próximo vereador inscrito é o vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a 

palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres pares, comunidade aqui 

presente, a todos que nos acompanham, uma boa tarde a todos! 

Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo, que não se 

encontra aqui hoje, que está numa audiência particular, não me informou qual 

que é, mas está numa audiência, pelo requerimento que ele veio colocar hoje 

referente ao plano de carreira dos funcionários públicos da cidade. Parabenizar 

ao Vereador Fábio também, que fez um requerimento semana passada; 

parabenizar o senhor presidente, que já é uma luta do senhor também já há 

algum tempo; já é uma luta desse vereador Juniel, desde quando assumiu o 

legislativo. Senhor presidente, esse vereador, desde quando chegou a essa 

casa, tomou alguma postura que incomoda algumas pessoas, mas esse 

Vereador, ele não se cala, esse vereador é um vereador que sempre foi muito 

transparente. Esse vereador é comerciante na cidade, esse vereador sempre 

pagou seus impostos e nunca ficou às escondidas. Eu sei que muitas vezes a 

gente vai discordar de algumas coisas, mas esse vereador sempre foi muito 

coerente na fala. Então, quando eu venho usar essa Tribuna, muitas vezes eu 
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dispenso o uso da Tribuna, mas eu venho com coerência, eu venho sempre 

porque eu vejo que a nossa cidade está sofrendo, eu vejo que a nossa cidade, 

a gente vai no posto de saúde, não tem remédio; eu vejo que a gente vai 

precisar usar um posto de saúde, ou um hospital - nós não temos hospital, mas 

temos pronto-atendimento - e não temos atendimento, não tem um médico. E 

aí a gente vem, vejo postagens em redes sociais da Prefeitura, de funcionários 

da Prefeitura nomeados aí, que a prefeitura não está arcando com nenhum 

custo com essa Festa do Peão. Ótimo! Se a Prefeitura me provar que não tem 

nenhum custo, eu apoio essa festa. Assim como o vereador Lourival veio 

questionar sobre o rodeio, eu também sou contra, senhor vereador, até porque 

nossa cidade está sofrendo, as escolas estão sofrendo! Pede-se papel 

higiênico nas escolas, você sabia disso? O senhor sabe disso, porque o senhor 

anda acompanhando também! E aí a gente vai fazer uma festa de peão? E aí 

eu fui fazer uma peregrinação nos meus amigos comerciantes essa semana, 

eu tive uma surpresa, porque funcionários comissionados falam que não tem 

custo, mas o senhor Prefeito andou em alguns comércios não coibindo, mas 

pedindo patrocínio de cinco mil, três mil, dois mil ou mil reais. E aí amigos 

meus comerciantes falaram: „Como que eu não vou dar patrocínio? Porque, 

senão dar, cassa meu alvará, começa a perseguição política!”. Aí eu fico triste, 

envergonhado, porque esse Vereador já sofreu repressão política. Esse 

Vereador já sofreu, quantas várias vezes já sofri repressão política, não só 

nessa administração, como na administração passada. Então, esse Vereador, 

para chegar até aqui, sofreu muito. Mas esse Vereador nunca se calou. Esse 

Vereador sempre foi a favor do povo. Então sou contra essa festa do peão, 

desde que esteja... se a cidade estivesse andando, se a nossa cidade 

estivesse caminhando, eu seria a favor à festa, sim! Até que já teve festa linda, 

festa maravilhosa, sou muito a favor! Vejo também que a prefeitura vem 

realizando, através de algumas secretarias, alguns trabalhos sociais muitos 

bonitos. Vem agora... fiquei sabendo aí que o Secretário de Cultura está 

realizando também junto com a Secretaria de Educação, com outras 

secretarias envolvidas aí, o Natal, que vem fazendo de garrafa PET, que a 

cidade vai ficar muito bonita... então muito parabéns! Isso é ecologia, não está 

gastando nada, parabéns, fico muito feliz! Então é isso que a gente precisa, 

todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando. Vejo o sacrifício do senhor 

Prefeito para arrumar as estradas, ele gravou alguns vídeos em redes sociais; 

ele não me atende, porque quando eu ligo para ele cobrando alguma coisa, ele 

desliga o celular, mas tudo bem, não tem problema. Ele não tem que atender o 

vereador, ele tem que atender a população. Então quando ele for gravar algum 

vídeo perto da minha casa, ele deveria pelo menos lembrar que tem algum 
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vereador que passa lá, que hoje ficou atolado lá na Avenida Brasil. Mas não 

tem problema. Então, parabenizar ao senhor presidente, ao Lourival, ao relator 

Juniel e o membro da Comissão da CP do ex-prefeito Jarbas; parabenizar pelo 

trabalho que vocês vêm desempenhando muito. Vejo o apoio de todos vocês 

aí; nós estamos nessa comissão trabalhando árduo, estamos trabalhando aí 

muito transparente para dar uma resposta para a população. Então muito 

obrigado a todos; desejar todos aí uma ótima tarde e que Deus possa abençoar 

grandiosamente a vida de cada um. Muito obrigado, senhor presidente!”. E não 

havendo mais inscritos para fazerem uso da tribuna, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Bom, já vou utilizar 

do tempo, e faço os encerramentos para o final. Hoje eu e o vereador Marcelo 

apresentamos o projeto de lei da obrigatoriedade da carteira de vacinação no 

ato do registro matrícula. Na realidade, o nosso município, mais 

especificamente, o nosso município, ele independente da Lei, ele já exige no 

ato do registro a carteira de vacinação. Só que, assim, para que não paire 

nenhum tipo de jurisprudência e coisas parecidas, nós decidimos implantarmos 

uma lei obrigando, no ato do registro da matrícula, essa carteira de vacinação 

atualizada. Até porque é uma forma também de nós conseguirmos aí ter um 

controle maior da vacinação em massa no nosso município. Então eu gostaria 

aí, depois indo para as comissões, gostaria do apoio dos nobres pares para a 

aprovação desse projeto. Hoje, na data de hoje, eu recebi até um convite do 

senhor Prefeito, mas eu não pude comparecer, da mesma forma, o Vereador 

Valter também recebeu na data de ontem, porque hoje o prefeito está em São 

Paulo e está assinando uma Emenda que está sendo liberada no valor de R$ 

200 mil, uma Emenda essa do autor, que vale ressaltar que quem, 

independente de quem seja, se é o pai da criança, nós temos que reconhecer, 

é o Deputado Campos Machado, que é do partido do Vereador Valter. O 

Deputado Campos Machado fez uma emenda no ano passado de R$ 200 mil e 

está sendo liberada essa emenda. E essa emenda... é uma pena que o 

vereador Robério não está aqui, mas essa emenda, ela vai ser aplicada na 

recuperação de praças públicas e o Parque do Nirvana. Então esse recurso, 

ele veio especificamente; eu acho que agora vai conseguir solucionar 

principalmente aquela questão do banheiro da praça ali, até porque tem a feira. 

Então, o banheiro da praça, com esse recurso, ele vai provavelmente ser 

reformado; e também o mais importante é o Parque do Nirvana. Então o 

prefeito hoje está assinando essa liberação dessa emenda, que já vai estar nos 

cofres públicos o mais breve possível. Ainda na data de amanhã, o Prefeito 

também vai estar assinando, o que é interessante para todos os pares e para a 

população de modo geral saber, o programa da „Cidade Legal‟, que é 
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justamente a questão da regularização fundiária no nosso município, que nós 

tanto lutamos, tanto necessitamos. Então esse programa da Cidade Legal é um 

projeto do Governo do Estado, que faz a regularização fundiária em diversas 

áreas. Então nós já temos aí a Santo Antônio 1, 2, 3 já mais ou menos já pré-

encaminhadas, e estamos acertando agora a questão provavelmente nessa 

nova etapa entre o bairro do Jardim dos Eucaliptos, porque lá é tudo Takemoto, 

então provavelmente já entra a regularização fundiária, e isso vai em paralelo 

ao plano diretor que nós estamos discutindo. Sobre ainda o plano diretor, eu 

conversando com o diretor jurídico do Executivo, ele me garantiu de que a 

empresa vai retomar os trabalhos da discussão do plano diretor. Eles 

conseguiram fechar um acordo com a empresa e eles vão retomar o trabalho o 

quanto antes. Provavelmente daqui a uns 15 dias já vai ter novas audiências e 

tudo mais sobre a questão do plano diretor. Mas, senhores vereadores, 

senhora vereadora, antes de encerrar, teve mais uma notícia além desses 200 

mil, que foi o recurso do FUMEFI, que foi aquele entrave que nós discutimos, 

que o governo Dória, quando assumiu, fez a retenção, reduziu o valor do que já 

era nosso, não só nosso, mas dos outros municípios também, e vocês lembram 

muito bem disso, e finalmente essa novela acabou, finalmente essa novela 

acabou. Foi publicado ontem no Diário Oficial, o prefeito só está aguardando a 

convocação do gabinete do secretário Regional Vinholi, para que possa ir lá 

assinar esse contrato, esse convênio, que é no valor de R$ 654 mil. E 

finalmente, e aí o vereador Sergio, mais especificamente, finalmente eu 

acredito que agora, pela informação que eu tenho do Departamento de 

Planejamento do Executivo, que eu acabei de confirmar para que não possa 

falar coisa errada, finalmente aquelas ruas que foram lá atrás, da época que o 

Jacaré licitou, Joaquim Gomes pagou, mas não pavimentou, todo mundo fala 

que foi o Jacaré, mas todo mundo esquece que passou um intervalo aí no meio 

aí de um ano lá, e todo mundo joga nas costas do outro, mas, na realidade, 

quem participou de todo o trabalho sabe muito bem quem foi o responsável 

pela não execução daquela obra. Aí veio o outro Prefeito, pedalou também oito 

anos, não se resolveu o problema; veio mais um, pedalou também, não 

resolveu o problema. O Walter está aí há um ano e, finalmente, com todos 

esses passados, de todo mundo tentando acertar, conseguiu acertar, definir de 

novo, colocar no cronograma do FUMEFI esse recurso. Vale ressaltar, tem que 

reconhecer o trabalho que o ex-prefeito Jarbas fez de parte de devolução do 

recurso que não foi aplicado; parcelou, está se pagando ainda, mas conseguiu 

fazer o parcelamento da devolução do recurso. E isso aí, nós temos que ser 

justos, porque senão também, se não fizesse esse parcelamento na época, 

também não teria saído o convênio hoje. Mas, graças a Deus, esse convênio 
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saiu e serão beneficiadas as ruas Luís Vaz de Camões, a Anita Garibaldi, a 

Guerra Junqueira; as três vias, que é uma luta principalmente daquela 

comunidade ali, conseguiu finalmente solucionar esse problema no recurso de 

R$ 250 mil. Então, assim assinar o convênio, acredito que já faça a licitação 

para que possa dar início naquelas obras. Bom, eu gostaria, antes de encerrar 

a presente sessão, pedir desculpas por segunda-feira. Nós tivemos um 

problema técnico aqui com a iluminação da Câmara Municipal e, por isso, nós 

suspendemos a sessão e transferimos para a data de hoje. Então solicito aos 

vereadores as desculpas e a comunidade também as desculpas por não 

termos realizado a sessão na segunda-feira. Hoje é quarta-feira, eu só vou dar 

uma consultada com os membros da diretoria da casa, ver quais os projetos 

que tem, até porque nós precisamos fazer, dentro da LOA que veio, o 

orçamento, nós precisamos fazer uma audiência pública, então nós vamos 

estar agendando a audiência pública. Mas, independente disso, eu já vou 

colocar à disposição nas comissões. Já pedi para enviar aos vereadores via e-

mail a cópia do projeto, se é que já não foi, se não foi, será enviado, e aí vou 

avaliar se tem mais algum projeto para ser discutido na Casa, e aí, sim, se 

tiver, aí nós convocaremos a reunião das comissões. Caso não, faremos o 

trâmite normal, como sempre foi feito, tá ok? Bom, terminada a Ordem do Dia e 

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

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

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 06 de novembro de 2019. 
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