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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 

Aos onze 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, Reinaldo Pereira Júnior, 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.029 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 06 de novembro 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 solicita a leitura dos 

Ofícios 151 e 155/2019. 2. Ofício n.º 151/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Lei n° 1.872/2019. 3. 

Ofício n.º 155/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha 

os Atos Administrativos: *Portaria n° 357/2019. O Vice-Presidente Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicitou a leitura do Ofício nº 297/2019 da SABESP. 

4. Ofício MLNR 0297/2019 – SABESP - Referência Plano Municipal de 

Saneamento de Biritiba Mirim. Assunto: atendimento a bairros com 

infraestrutura de saneamento. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Eu só gostaria de tecer um comentário que esse ofício foi 

uma condição que nós colocamos naquela reunião da comissão da água, a 

qual vossa excelência também não pôde estar presente, mas que todos têm 

batalhado, inclusive o Vereador representante do bairro, o Robério, e o senhor 

Lourival também, do bairro, mas que acabou não colocando o nome, isso até 

porque acabou o professor saindo, e acho que mais o Fábio também, que 

compõe... então se sintam compartilhados, porque vocês... do referido Ofício, 

porque vocês também lutaram por isso daí. Então gostaria apenas de comentar 
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isso aí, inclusive ao senhor presidente, tá ok?”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves se manifesta: “Antes de passar às indicações, eu vou fazer 

uma consideração quanto a questão desse ofício da SABESP. Solicito à 

diretoria da casa que encaminhe cópia a todos os vereadores, com prioridade 

aos vereadores que pertencem à comissão da questão do convênio SABESP e 

Executivo, mas que encaminhe também para todos os demais vereadores; 

lembrando... e aí eu gostaria de lembrar à comissão apenas a título de reforçar 

a opinião, essa discussão, quando a SABESP apresentou o plano de trabalho 

na reunião com o Executivo da qual essa presidência participou, nós 

levantamos o questionamento dos bairros que não estavam presentes. E 

alegaram que poderia ser inserido na revisão a cada quatro anos. Quer dizer, o 

plano municipal, ele já... o plano municipal de saneamento que nós aprovamos 

nessa casa, ele já incluía os bairros do Nirvana e Cinturão Verde - o plano, o 

plano de saneamento já incluía, dentre outros diversos bairros que foram 

pedidos por diversos... opinados  por diversos... geridos por diversos 

vereadores, da qual o eminente Vereador Marcelo foi relator em nome de todos 

os vereadores, para que pudesse incluir a demanda a pedido de todos, de 

todos os bairros que entenderíamos como demanda para implantação de 

saneamento e água. Então esses dois bairros já são contemplados no plano. 

Agora, caso seja aprovado esse convênio com a SABESP - a comissão ainda 

está avaliando o projeto - eu entendo, pelo menos na minha visão, de que nós 

não temos que esperar quatro anos para inserirmos os bairros do Nirvana e 

Cinturão Verde, até porque o Nirvana e o Cinturão Verde já está incluso no 

plano municipal de saneamento. Então apenas esse adendo que eu gostaria de 

colocar para a comissão, até no seu parecer referente à questão de convênio, 

no intuito de colaborar com o posicionamento futuro de vossas excelências. E 

eu provavelmente chame mais a reunião essa semana também sobre a 

questão do saneamento, até porque o PL na Câmara dos Deputados, ele já 

está tramitando e está pronto para ir no plenário - apenas incluir esse adendo 

registrando nos anais desta casa a posição dessa presidência.”. O Sr. 

Presidente solicita a leitura das Indicações nº 290 a 299/2019 1. Indicação nº 

290/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Setor de Obras do 

Município, visando implantar redutor de velocidade tipo lombada, na Rua 19 de 

setembro, Bairro Jardim Yoneda. 2. Indicação nº 291/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

instalado um braço de luz na Rua Neuza de Fátima de Souza, próximo ao n° 
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27, Jardim dos Eucaliptos. 3. Indicação nº 292/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto junto ao Órgão Competente para que seja feito 

serviço de roçada e limpeza na Rua Barão do Rio Branco n° 186, Vila Operária. 

4. Indicação nº 293/2019, 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 reposição de asfalto 

na Rua Lauro Albano dos Santos, próximo ao n° 440, Jardim dos Eucaliptos. 5. 

Indicação nº 294/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua da Paz, no Bairro Loteamento 

Chácara São Francisco, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 212/2019. 6. Indicação nº 295/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda a Secretaria Competente a realização 

de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada José Maria 

Batalha (antiga Estrada do Sargento), Bairro Rio Acima, nesta cidade, em toda 

sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 072, 107 e 248/2019. 7. 

Indicação nº 296/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Nilo Garcia e Santo Antônio, 

no Bairro do Sogo, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 078, 118, 158, 225 e 257/2019. 8. Indicação nº 

297/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

ao Órgão Competente para que seja feito o recolhimento e limpeza dos lixos 

espalhados na lixeira comunitária, localizada na beira da Rodovia SP-088, Km 

18, nas proximidades com o restaurante Yuki. 9. Indicação nº 298/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Argentina e Chile, ambas 

localizadas no Bairro Castelano. 10. Indicação nº 299/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços motonivelamento e 
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cascalhamento na Rua das Flores, localizada no Bairro Castelano. Terminadas 

as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 328 a 338/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 328/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para 

providenciar e implantar redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Heitor 

da Cunha Braga, Cruz das Almas, na altura do número 03, próximo a Igreja do 

Evangelho Quadrangular. Este requerimento reitera o requerimento de n° 

057/2019 e n° 350/2017. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 329/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

implantadas no mínimo 02 (duas) lombadas na Estrada Nossa Senhora 

Aparecida, cruzamento com a Rua Mogiana (altura da residência de n° 204) 

Bairro Casqueiro. Este requerimento reitera o requerimento de n° 252/2018. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o nobre vereador; o senhor foi muito feliz nesse requerimento, 

parabéns mais uma vez! Já é uma luta desse vereador também essas 

lombadas. Como resido lá no Casqueiro, passo em frente todos os dias, vários 

moradores também já pediram para mim, já tem ofício protocolado na 

prefeitura, vários, e fico muito feliz e... assim, se o senhor permitir, gostaria de 

assinar junto com o senhor. E não só também colocar lombadas, como nós já 

temos duas lombadas em frente ao antigo Bar do Tião, descendo mais um 

pouquinho, onde já houve acidentes, então que a prefeitura, ela tenha um certo 

carinho. A gente entende as dificuldades, até conversei com o secretário Leco 

informalmente sobre a respeito dessas lombadas que não estão sinalizadas, 

nem sinalizadas, nem pintadas, e já houve dois acidentes. Então para não 

estar acontecendo isso, gostaria até um apelo à prefeitura, se tivesse um olhar, 

um carinho aí para não acontecer mais acidentes. E se o senhor permitir, 

gostaria de fazer parte da propositura junto com o senhor.” O vereador Robério 

de Almeida Silva solicita pela ordem: “Agradeço as palavras nobre vereador e 

está permitido sim a sua assinatura juntamente.”. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 330/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente para que interceda 

junto a Secretaria Competente para que seja feita a troca das lâmpadas na 

Avenida Maria José de Siqueira Melo, perto da Congregação, até a praça 

Paulino Leite da Silva. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
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JUNIEL DA COSTA CAMILO. 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 331/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

para que tome as devidas providências para que haja possibilidade de enviar a 

listagem discriminativa de todos os cargos comissionados e empresas 

terceirizadas. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

332/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

ao Órgão Competente para que que seja feita a complementação de 

pavimentação na viela que liga as Ruas Joaquim Pereira Sobrinho com a Rua 

São Judas.  APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 333/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que junto ao Departamento Responsável tome providências sobre a 

Campanha de Conscientização do Câncer de Próstata e Diabetes. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero parabenizar o 

requerimento da vereadora 333, pelo requerimento pela campanha do 

Novembro Azul, e parabéns vereadora! Muito obrigado, presidente.”. O 

vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Primeiramente gostaria 

de parabenizar à vereadora Zuleika, a senhora foi muito feliz no requerimento, 

e assim se a senhora permitir, gostaria também de fazer parte da propositura, 

até porque quando a gente fala de câncer, é muito sério, e essas campanhas 

ajudam muito a população. Então acho que a prefeitura, acho que já vem 

fazendo uma campanha, que eu andei acompanhando, eles estavam junto aí 

no grupo de apoio a pessoas com câncer, andaram fazendo algumas reuniões, 

algumas palestras aí; parabenizar também à prefeitura nesse intuito, a 

Secretaria de Saúde, então acho que não... como teve também o „Outubro 

Rosa‟, o „Novembro Azul‟, isso é importantíssimo a conscientizar as pessoas. 

Então parabéns à senhora, parabéns também à prefeitura, e conte sempre 

comigo quando for a favor do povo, parabéns!” A vereadora Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Agradeço as palavras do nobre 

vereador Leonardo, do Juca também, e convido a todos a participarem, se 

quiserem assinar, está à disposição, afinal de contas, essa casa, temos 12 

homens, então estão todos convidados, obrigada!”. APROVADO. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Como de praxe, eu sempre falo 

após a votação; gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika também pela 

propositura, e foi muito feliz a vereadora de não apenas ter citado no seu 

requerimento a questão do câncer de próstata, mas também foi mais além 
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ainda e citou no seu requerimento o diabetes. Muitas pessoas, com esse 

movimento de cores, tal mês amarelo, tal mês vermelho, talvez azul, tal, e 

acaba esquecendo. E realmente, como vossa excelência citou no requerimento 

de vossa excelência, quando se tornou também o novembro o mês de 

combate... o mês de prevenção ao combate ao câncer de próstata, acabou se 

esquecendo do combate a diabetes. E são duas doenças que atingem 

diretamente a comunidade. A diabetes mais também principalmente no 

feminino, mais a próstata, o masculino; eu estou entre os seis aí que essa 

estatística... de cada seis homens, um já detectou câncer de próstata; eu, no 

começo da gestão, como todos sabem, tive que fazer uma cirurgia justamente 

por um câncer na próstata. E, assim, infelizmente, não só na questão da 

próstata, mas a questão da diabetes também, a diabetes, por ser mais 

contínua, a frequência de perda é menor. Mas o que nós vemos hoje é que, por 

mais que a prefeitura faça, os órgãos... não só a Prefeitura de Biritiba, mas os 

órgãos públicos façam as campanhas, façam o trabalho de prevenção, amplie 

a agenda de consultas médicas nesse período, que tradicionalmente ocorre 

isso, infelizmente muitas pessoas deixam de comparecer às consultas 

médicas. Os homens, naquela situação ainda daquele machismo, aquela coisa 

brucutu ainda que „Não, comigo nunca vai acontecer‟, e acabam agendando e 

não comparecendo. Hoje eu estava vendo uma estatística de praticamente 

30%, não só a questão do câncer de próstata, mas 30% das consultas que são 

agendadas pelo município são perdidas. As pessoas não comparecem, as 

pessoas não avisam, não avisam, e depois crítica a prefeitura, „Pô, fiquei lá 

para marcar...”, tudo bem, tem uns que demoraram, foram fazer no particular. 

Mas muitos, muitos não fizeram e não foram fazer a consulta; não tinham feito 

em outros meios e também não vão fazer. E também não avisa para que dê 

espaço para que outras pessoas que necessitam, que está na fila para 

agendamento, possa realizar esse exame. Eu tiro base aqui, saindo um pouco 

do foco da questão do câncer de próstata e da diabetes, com uma determinada 

ginecologista e uma endocrinologista, acho que as duas é Dra. Maria; Maria de 

Fátima e Maria da Glória, que a demanda que elas têm é para três meses. 

Quer dizer, duas excelentes profissionais que nós temos no nosso município, e 

que as pessoas agendam uma consulta, uma de ginecologia, outra de 

endócrina; agenda uma consulta, às vezes demora três meses para uma 

consulta, e chega no dia, não comparece ou sequer comunica que já tinha feito 

o exame ou sequer „Olha, não vou fazer o exame, não vou aparecer na 

consulta‟. E aí se estica essa demanda devido às profissionais que são. Mas eu 

gostaria novamente de parabenizar a vossa excelência pela propositura e, se 
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me autorizar, assinar junto com vossa excelência.”. O vereador Lourival Bispo 

de Matos solicita pela ordem: “Vendo a vossa excelência falar a respeito das 

pessoas não irem, eu estava  Hospital Barradas, lá no Ame em Heliópolis, e 

estava lá um quadro, a falta das pessoas que tinham marcado o seu exame, 

não é consulta, não, o exame: 59 pessoas que faltou! Aqueles que faltam ao 

mês está marcado lá no quadro as pessoas que faltam. Então às vezes o 

negócio é difícil... às vezes, com toda a dificuldade que tem, a dificuldade de 

médicos, e daí a gente conseguir uma vaga, e quando às vezes essas pessoas 

que marcam e não vão; quer dizer, deixa de atender aquelas que têm mais 

necessidade, e realmente é muito delicada essa situação. E a gente... eu 

também estou correndo também nessa mesma linha desses seis também, e é 

difícil. A gente... cada um... vossa excelência já passou por isso, cada um sabe 

como é que é as dificuldades. Então a gente só tem que realmente é prevenir, 

porque sabe que é uma doença que realmente, se deixar, mata que nem um 

câncer; só vacilar; a pessoa não se cuidou, pode ter certeza que ele morre. 

Muito obrigado, senhor presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves conclui: “Apenas para concluir em cima do que o vereador Lourival 

comentou, ele citou Ame Barradas; eu até entendo às vezes que: ou a pessoa 

não tem como se locomover, ou, como a administração não tem como levar, ou 

o carro quebrou, está sem veículo... até passível as consultas fora do 

município, os exames fora do município. Agora, dentro do seu município, você 

deixar de comparecer a uma consulta e a um exame do qual você agendou, e 

você não dar oportunidade a outro que, às vezes, necessita dessa mesma 

consulta, aí é complicado! É o que eu falo: às vezes a população crítica, não 

generalizando, mas às vezes critica, mas „Ah, não tem vaga na consulta‟, mas 

também ela não vê que a própria população às vezes marca a consulta e não 

comparece. Estou dizendo aqui no próprio município, não estou dizendo os que 

vão para fora. Os que vão para fora, até entendo às vezes de perder uma 

consulta, por não ter um meio de transporte, não tem como se locomover, eu 

até entendo. Mas dentro do município, não tem uma justificativa, não tem 

justificativa da pessoa não comparecer numa consulta. Ah, mora distante? Tá, 

realmente não tem transporte público para trazer a pessoa, mas existem outros 

meios de transportes, seja de um vizinho, seja de táxi, de um familiar que 

possa pelo menos trazer para aquela consulta, para aquele exame. Então 

infelizmente nós desperdiçamos mais de 30% das nossas consultas e exames 

no município por falta das pessoas não comparecerem.”. 7. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 334/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, para 
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que seja feito reparos na iluminação da Rua Padre José Gonçalves Bastos na 

altura do n° 55; colocação de braço e ponto de iluminação e na Rua Renato 

David Campione, na altura dos n°s 15 e 31, os postes já contam com rede 

secundária e colocação de um poste com iluminação pública na altura do n° 78. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 335/2019: 

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

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar serviços de 

limpeza na Rua Marcelino Rodrigues de Morais, localizada no bairro Jardim 

dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

336/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar serviços de 

limpeza na Rua Marcelino Rodrigues de Morais, localizada no bairro Jardim 

dos Eucaliptos. APROVADO. 10. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 337/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que sejam 

realizados serviços de cascalhamento e motonivelamento na Estrada Sete 

Lagoas, Sertãozinho e em toda sua extensão. APROVADO. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Na qualidade de presidente 

dessa Comissão Processante, eu gostaria que fosse colocado na Ordem do 

Dia o Parecer das Comissões para com que nós possamos dar seguimento nos 

nossos trabalhos.”. 11. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

338/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a troca de lâmpadas 

na Avenida Nove de Julho, Jardim Yoneda. APROVADO. O Sr. Presidente 

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

requerimento do nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, presidente da 

Comissão especial, o parecer da comissão processante protocolado em 

24/09/2019, sob o número de 699/2019, que trata-se do Parecer da Comissão 

Processante a ser lido em plenário o referido parecer.”. Feito o informe, o Sr. 

Presidente coloca em votação a leitura do parecer. APROVADO. Ficou então 

consignado que o relator da Comissão, vereador Juniel da Costa Camilo, 

fizesse a leitura do relatório do Parecer da Comissão Processante após 

encerrada a votação dos requerimentos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 12. Em única discussão e votação a Moção 

de Apelo n° 025/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que, 

com urgência, tome providências em relação a conserto e/ou manutenção de 
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todos os automóveis da Secretaria de Saúde. O vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Robério, tendo 

em vista que os nossos veículos da saúde se encontram em condições 

precárias, quase que toda vez que um munícipe vai até à prefeitura para 

solicitar um carro, não tem nenhum carro para levar; até pacientes com câncer, 

que fazem hemodiálise... então está um descaso total. Se o vereador me 

permitir, gostaria de assinar junto com ele a moção, e queria parabenizá-lo 

mais uma vez.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o Robério pela moção também, gostaria de fazer coro 

nessa propositura, lembrando que esse descaso já está há mais de meses aí, 

há mais de meses; e outra, o que deixa a gente mais indignado é saber que o 

carro do prefeito quebrou um dia, no outro dia, já estava andando, e seu 

motorista passeando pela cidade, como a gente fica vendo aí. Então, se não 

tem um carro lá, que coloque o do prefeito então para carregar as pessoas lá. 

Eu acho que é o mais justo aí, porque com a saúde não se brinca; saúde, se 

errou, é uma vez só, acabou. E gostaria de assinar a propositura junto com 

vossa senhoria.”. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Eu quero parabenizar o nobre vereador Robério por essa Moção de Apelo, 

porque hoje o que se vê e o que escuta das pessoas tantas vezes, aqueles que 

nos procuram, que procuram a prefeitura, é que realmente que não tem carro. 

Essa casa devolveu cinco carros, porque realmente tivemos Tribunal de 

Contas, Ministério Público, e realmente não podemos fazer esse trabalho, 

locomover a população que necessitava ir para os hospitais. E qual é a 

obrigação da prefeitura? Qual é a obrigação da Saúde? É atender essa 

população. E hoje é o descaso que a gente vê. Só dizem que o carro está 

quebrado, só o que... eu fico mais indignado é que o pessoal vai lá? Não, vão 

na câmara! Como é que não assume a responsabilidade? Como não assume a 

responsabilidade, que, como prefeito... e não, o secretário, que seja; senão o 

prefeito que possa falar, que o secretário fale, „Nós não temos...‟, mas eles 

assumam, não envie para a câmara, porque eles sabem muito bem que a 

Câmara Municipal, não podemos mais, como se diz, carregar ninguém. E 

também não temos veículos também. Para isso, nós devolvemos os veículos. 

Quando o vereador Marcelo estava, ele devolveu três carros na época, na 

gestão dele como presidente. E pela gestão como presidente, devolvi dois 

carros! E esses carros, um eu sei que está só o bagaço, todo desmontado lá no 

pátio. Mas os outros carros, os quatro carros, gente, às vezes são carros que, 

por mil reais, esse carro está funcionando! Mas infelizmente é a falta de boa 

vontade de atender a população. Então, vereador, a vossa excelência está de 
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parabéns realmente por fazer essa Moção de Apelo, e aguardamos que 

realmente, com essa Moção de Apelo, que pelo menos ele pense na 

população. Que ele não só pensa amanhã ou pensa só no poder, que amanhã 

ele não precisa de um voto, que amanhã ele está aí na casa das pessoas 

pedindo voto. Mas o atendimento que é necessário pelas pessoas que têm as 

suas necessidades, eles não estão fazendo! Então isso a gente fica muito 

indignado com isso... “Ah, procura a câmara municipal”, pelo amor de Deus! Eu 

gostaria que eles lá, departamento da área da saúde, tivesse essa consciência! 

Não encaminhe ninguém para aqui, não, porque sabe que nós não podemos, 

nós não temos carro para isso! É obrigação deles, eles recebem para isso, 

então é obrigação deles realmente fazerem esse trabalho! Muito obrigado, Sr. 

presidente.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Primeiramente gostaria de parabenizar o nobre vereador, o vereador Robério. 

Parabéns pelo requerimento, parabéns também pelo seu trabalho que vem 

desempenhando aí, tem meu carinho e respeito; e parabenizar a fala dos 

nobres pares, nobres colegas, o senhor Lourival, o Fábio, Reinaldo Júnior. E 

assim se o senhor permitir também, gostaria de fazer coro junto nessa Moção 

de Apelo, até porque acho que saúde é sério. Também já acompanho já há 

algum tempo essa situação, e não só na gestão Tajiri, a gestão Jarbas também 

já estava um caos, a gestão anterior também já tinha problema. Então... e 

agora calhou a gestão Tajiri, que está pior. Então eu estou falando na questão 

dos carros para a saúde. Eu acho que eu entendo da seguinte maneira: eu 

acho que tem que ter um olhar clínico, tem que ter aí... tira carro de outros 

lugares, coloca na saúde, porque é coisa séria. Eu acompanho pessoas aí que 

fazem tratamento de câncer aí em São Paulo, precisa desse transporte e, às 

vezes, procuram um vereador, como deve ter procurado qualquer um dessa 

casa aqui, e a gente tem uma boa intenção até, todos aqui têm uma boa 

intenção de ajudar, só que às vezes não pode, às vezes não têm condições. 

Então eu entendo que a prefeitura, ela tem outros carros em outras pastas, 

mas venhamos e convenhamos, precisamos ter um olhar clínico aí e resolver a 

situação. Eu acho que seria mais importante resolver a situação, arrumar esses 

carros, do que ficar aí querendo resolver... promover festa na cidade. Muito 

obrigado e, se o senhor permitir, gostaria de assinar junto com o senhor, muito 

obrigado.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Parabéns, vereador Robério, pela Moção, e essa vereadora também é 

bastante procurada por conta dos carros da Saúde, inclusive o pessoal que usa 

a fisioterapia, os que vão para São Paulo também. E se o senhor permitir, 

gostaria de fazer parte também dessa moção, muito obrigada.”. O vereador 
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Valter Antônio de Miranda solicita pela ordem: “Também quero fazer parte da 

assinatura do nosso Vereador Robério, que também eu acho que é uma coisa 

importante, que, como o nobre vereador Juca falou, é verdade, sempre as 

pessoas estão procurando carro para ir, e toda a resposta é que os carros 

estão tudo quebrado. Então também quero fazer parte dessa assinatura junto, 

se me permitir. Obrigado!”. O vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Gostaria também de parabenizar o nobre vereador Robério pela 

Moção de Apelo nº 25, e dizer que a responsabilidade do Executivo, da devida 

manutenção nos carros, como bem colocado, muitas vezes não é tão caro para 

se fizer uma manutenção; às vezes é coisa simples, é trocar um pneu, colocar 

um novo estepe; às vezes é fazer uma correção lá na embreagem, coisa 

simples. Só que eu vou um pouquinho mais à frente ainda: a gente não precisa 

esperar o carro quebrar pra, no dia seguinte que a pessoa tem o exame 

agendado, não tem carro, e a pessoa, de hoje para amanhã, não consegue se 

virar! Muitos de nós, muitas vezes, de um dia para o outro, a gente consegue 

se virar. Agora o munícipe que está lá com a sua agenda, com a sua 

transfusão, com a sua hemodiálise, com o seu exame, que tanto já foi citado 

aqui, que se perde muitas vezes... não se perde por culpa do munícipe, se 

perde por culpa do funcionalismo público; do prefeito, dos seus secretários; é 

culpa nossa, a gente tem que assumir a culpa. E quando eu falo „assumir a 

culpa‟, eu digo também da prevenção, que muitas vezes um motorista mal 

intencionado, ele deixa de fazer uma troca de óleo, ele deixa de notificar o 

limite da troca de óleo; muitas vezes a questão do combustível... e aí é claro, 

quem vai pagar o preço? É o munícipe! Então todos nós precisamos assumir a 

nossa culpa e saber que, com a saúde, o cuidado tem que ser maior. Então 

não só a manutenção para arrumar aquilo está quebrado, mas aquilo que... 

acabamos de falar da prevenção do câncer de próstata, vamos prevenir 

também que um carro não pare, porque o carro parando, o problema da saúde 

vai ser na saúde do nosso munícipe. Então gostaria também de assinar junto 

com o nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente.”. O vereador 

Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

primeiramente eu gostaria de parabenizar a fala dos nobres pares aqui, o 

Reinaldo Pereira Júnior, Fábio Mohamed, senhor Lourival, Juca Bar, a nobre 

vereadora Zuleika, Valter da Sabesp, professor Sergio; foi muito feliz na fala. 

Quero agradecer a fala de vocês, que realmente a manutenção preventiva é 

muito importante para que isso que está acontecendo no nosso município, que 

não aconteça, porque hoje, por exemplo, veio uma senhora de 81 anos no meu 

gabinete, onde foi cancelado para ela ir na quarta-feira para o Servidor Público. 
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Uma pessoa que está com 40%, o coração dela funciona 40%! Então é 

injustificável uma coisa dessa. Agora, quanto ao pagamento da empresa que 

está fazendo a manutenção nesse veículo, isso realmente... hoje eu não sei 

dessa informação, mas o Poder Executivo tem que assumir a responsabilidade 

de estar tendo os olhos melhor para essa população tão carente do nosso 

município.”. O Vereador José Fernando Gonçalves solicita um aparte: “Eu tive 

que sair para fazer uma ligação, mas eu estava acompanhando indiretamente, 

tinha lido o requerimento do nobre vereador; gostaria de parabenizar também 

vossa excelência, porque inúmeros munícipes nos procuram, não só esse 

vereador, mas a todos os vereadores, com certeza, no intuito de buscar 

amparo para o transporte de locomoção a outra unidade de saúde, 

principalmente na área da saúde, para que possa ser atendido o seu pedido, 

tendo em vista o Executivo não estar a contento atendendo. Eu vou mais além, 

vereador Robério, que não é somente a área da saúde que encontra-se nessa 

condição. Vossa excelência fez o pedido específico para os veículos do 

transporte da Saúde, mas temos dificuldades também no transporte da 

Educação; nós temos dificuldades na Assistência Social; nós temos 

dificuldades na fiscalização. Tem dias que os fiscais não conseguem sair para 

vistoriar uma obra porque não tem um veículo! Agora, me parece que 

solucionou o problema. Mas o problema aí... e isso não é de hoje que esse 

problema do transporte, como bem disse o vereador Sergio, já vem de alguns 

anos, não é hoje, pode ter se afunilado em um determinado momento, mas 

esse problema já vem de anos. Falar que é só de hoje, nós estamos mentindo; 

já vem de anos. Isso daí vem dessa gestão, da gestão anterior, da gestão 

anterior, anterior, e assim por aí vai. O que eu acho que falta para o Executivo 

é a questão de gestão - questão de gestão. Nós temos um Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte, da qual ele, além de cuidar da malha viária 

do município, ele cuida do único carro que é dele próprio, do departamento. 

Todos os demais carros estão lotados nas próprias secretárias. Se nós formos 

fazer um comparativo com as outras prefeituras, na maioria das prefeituras, ela 

tem um departamento específico que cuida especificamente da frota. Então 

aqui, nós temos o quê? O motorista da educação, que é o motorista da 

educação, se a educação tiver com um motorista da educação lá, não, ele não 

pode ser motorista da saúde! Nós temos um motorista da saúde que é o 

motorista de saúde, ele não pode fazer obras. Ele prestou o cargo não para 

motorista da educação, não para motorista da saúde, não para motorista do 

obras ou não para motorista de departamento A, B ou C; ele prestou para 

cargo de motorista! Então ele pode estar lotado de qualquer departamento! É 
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claro que existe a distribuição e as responsabilidades de departamentos; você 

não pode utilizar, por exemplo, um carro do Melhor em Casa, que é o da 

saúde, para você fazer um transporte de alunos da educação. Você não pode 

utilizar um ônibus escolar, por exemplo, para você levar o transporte para 

pessoas jogarem futebol em outro município - isso não é permitido. Só que o 

que deveria ser feito é uma questão de gestão, é questão de concentrar todos 

os veículos num departamento único e esse departamento único ter um 

controle de todos os veículos, o que não ocorre no dia de hoje. Aí o que que 

acontece? Quebra um carro da saúde, manda para o pátio. Quem é o 

responsável? Quem que vai pedir o empenho? Eu estava conversando com o 

secretário de obras conhecido como Leco, aí estoura o rojão no colo no 

Departamento de Trânsito quando quebra o veículo. Aí ele tem que correr atrás 

para solicitar empenho, para contratar empresa para fazer manutenção. Mas 

quando está no departamento e precisa remanejar algum veículo para uma 

área ou outra, não pode! Os veículos que vieram com recurso carimbado, como 

é o Melhor em Casa, como é o ônibus escolar No Melhor Caminho, esses têm 

que ser a finalidade específica. Agora, tem muitos veículos que é da frota da 

administração, e estes veículos podem ser remanejados para outras áreas de 

mais necessidade. Agora, quando quebra, é o transporte, e aí não estou 

fazendo uma defesa especificamente do secretário Alex, mas quando, quebra o 

problema é do transporte; quando está funcionando, aí é do departamento. 

Então acho que a prefeitura tem que criar um meio termo, sabe? Olha, quem 

vai ficar responsável pela frota toda do município, da administração municipal é 

a Secretaria de Transporte; ela vai cuidar da manutenção, ela vai cuidar dos 

motoristas, ela vai cuidar da frequência, ela vai cuidar da preventiva. Aí 

acontece igual o Vereador Sergio falou, o determinado veículo fica no 

determinado departamento, ninguém fiscaliza, a não ser o próprio motorista, a 

manutenção do veículo, a manutenção preventiva. E aí é aquela coisa, é um tal 

de um pegar o carro do outro, e uma coisa - quem tem veículo sabe muito bem 

disso - uma coisa é você dirigir o seu veículo, seu sistema, e outra coisa é todo 

mundo pegar! Cada um dirige de uma forma, e aí acaba depreciando. Então 

acho que a prefeitura, ela deveria aproveitar esse final de ano agora, e fazer 

uma reavaliação, um planejamento de concentrar todos os veículos em uma 

secretaria só. Nós temos algumas situações aqui que, por exemplo, vai buscar-

se o paciente em casa. Quando é um paciente acamado, eu até entendo, tem 

que se buscar em casa, porque ele não tem condições de vir. Mas tem muitos 

pacientes que vai para São Paulo, que moram, sei lá, determinado bairro, Cruz 

das Almas, Yoneda, Vista Alegre, moram próximos do centro, e o veículo da 
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Prefeitura vai buscar na casa. O transtorno que isso causa é o quê? É sair mais 

cedo, é sair mais cedo. Se eu, por exemplo, necessito de um veículo para 

transportar, para me transportar até São Paulo para um determinado exame - 

vamos supor que eu vou fazer lá uma ressonância - eu tenho veículo na minha 

casa; se eu resido no Jardim dos Eucaliptos, por exemplo, se eu tenho um 

veículo, eu posso pegar meu veículo, vir até o centro da cidade e daqui o 

veículo da prefeitura sair. Mas não, o motorista da van, ele sai, ele vai na Cruz 

das Almas, ele vai no Jardim dos Eucaliptos, ele vai no Yoneda, ele vai no 

Vista Alegre... ele fica uma hora, uma hora e meia fazendo todo esse percurso 

para buscar os pacientes para depois ir para São Paulo. E aí, além do 

transtorno do paciente, a demora e o desgaste do veículo. Mas eu acho que a 

prefeitura, ela precisa rever esse conceito dela de manutenção de frota. Ela 

precisa rever, precisa rever e precisa rever urgente. O problema não é de hoje, 

o problema já vem de longa data - e isso a gente tem que deixar claro. Só que 

vem se afunilando e vem.... nós devolvemos os carros da câmara, dos cinco 

carros que nós devolvemos, foi isso? Cinco carros, cinco veículos nós 

devolvemos; tem um rodando. Tem um, um apenas rodando! Então, quer dizer, 

eu acho que ela precisa se reestruturar. Então parabéns pelo requerimento de 

vossa excelência, muito obrigado pelo aparte.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita um aparte: “Nobre vereador, a vossa excelência falou 

uma coisa que é muito importante: realmente falta gestão. Só que essa gestão 

para com o Poder Executivo não é de agora que está faltando, já é de alguns 

dias. Agora, onde se agravou mais o problema, principalmente para levar os 

pacientes para os hospitais, é justamente agora nessa gestão do senhor Walter 

Tajiri. Nas gestões passadas também já existiam esses problemas, só que eu 

quero, assim, dizer e deixar claro que se agravou 100% agora nessa gestão. 

Não estou falando... não quero aqui falar mal do prefeito, mas é exatamente a 

palavra que o senhor falou: falta gestão. Outra coisa, uma pessoa, por 

exemplo, mora lá em Santa Catarina; 3h30 da manhã tem que estar em frente 

à Igreja Santa Luzia. Uma pessoa que não tem transporte, é uma pessoa que 

não tem realmente condições de chegar até a Santa Luzia. Então, se pudesse 

buscar uma pessoa nessa condição, seria muito bom, mas também não é isso 

que acontece. Se a pessoa tivesse condições de chegar até à igreja Santa 

Luzia, eu tenho certeza que a maioria das vezes, porque têm muitos também 

que deixam seu carro na garagem e faz, aproveita-se da situação. Mas só que 

eu conheço muitas pessoas que não se aproveitam da situação e realmente 

necessitam desse transporte para que a pessoa não possa perder as suas 

consultas.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Eu até 
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entendo a posição, às vezes, do munícipe, ele não conseguir se locomover. Eu 

até entendo isso e eu acho que nesse caso, nesse caso específico, a prefeitura 

tem obrigação, sim, de buscar; como vossa excelência falou, o morador lá de 

Santa Catarina, esse, sim, a prefeitura tem que buscar. Que seja na Cruz das 

Almas, que seja no Jardim dos Eucaliptos. Se ele não tiver meio de locomoção, 

aí eu concordo de buscar. Mas é na triagem inicial, na hora que você vai 

agendar o veículo; você vai agendar o veículo, a primeira pergunta deveria ser: 

„Você tem condições de vir até o centro?‟. „Tenho‟. „Então tá bom, então o 

horário será tal hora aqui na saída da prefeitura‟. Os que não têm, já sabem: 

„Então nós vamos buscar...‟. „Esse nós vamos ter que realmente buscar‟. Mas 

não, independente da pessoa ter condição ou não, já vai estar agendado o 

carro, vai buscar! Então eu acho que esse tipo de triagem, esse tipo de filtro é 

que precisa ser feito. Eu não sou contra buscar o paciente na casa, muito pelo 

contrário; se o paciente não tem condições, tem que buscar mesmo, é um 

direito dele. Agora, também, se ele tem condições de vir, a triagem falha 

quando não permite sequer dele vir para um ponto mais próximo. Na maioria 

dos municípios, as pessoas que agendam o carro da prefeitura, elas vão até 

determinado local, elas vão. Pegar Mogi mesmo, por exemplo, como 

referência, em Mogi o veículo da Prefeitura vai levar o paciente para São 

Paulo, „Olha, a van vai sair daqui às 5 horas; às 5 horas esteja aqui, 

independente do bairro que você more‟. E lá não dá nem opção de buscar, a 

não ser que seja um paciente acamado. Caso contrário, se for para um exame 

que o paciente tenha condições de se transitar, a Prefeitura não busca. Então, 

mas isso vem ao longo dos anos, aqui sempre teve esse hábito de buscar. Mas 

eu acho que tem que se mudar, a prefeitura precisa fazer uma gestão melhor 

do transporte sanitário do nosso município. Muito obrigado.”. O vereador 

Robério de Almeida Silva solicita um aparte: “Só para finalizar, aqueles que 

se sentirem à vontade para poder assinar junto comigo, é de muita importância, 

afinal de contas, o requerimento, ele ganha mais força. Muito obrigado a 

todos.” APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES REINALDO 

PEREIRA JUNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO 13. Em única discussão e 

votação a Moção de Repúdio n° 026/2019: Requer Moção de Repúdio n° 

026/2019, contra a Festa do Peão nos dias 21, 22, 23 e 24 de Novembro. 

APROVADO. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Parabenizar o vereador Reinaldo e o vereador Juniel, porque realmente é um 

descaso que realmente... quando eu falo que tem com a população, ainda 

quarta-feira da nossa sessão a gente debateu sobre isso aí, a gente vê uma 

situação que estamos passando na nossa cidade, acabamos de falar agora até 
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para o veículo para fazer o transporte dessas pessoas carentes que têm 

necessidade, doente precisa ir para São Paulo, não tem, às vezes, por falta de 

um conserto de um veículo; às vezes por causa de R$1.000,00, R$ 2.000,00 

deixa de atender a população. Agora eu gostaria que o prefeito mostrasse para 

mim e dissesse, que ele prove que do papel das contas, diga que não está 

gastando um centavo nessa festa. Eu gostaria que ele apresentasse para mim; 

dizer que não tem custo nenhum. Agora eu quero saber a iluminação pública, 

quem vai pagar? Eu quero saber quem vai pagar o dia, a noite de uma 

enfermeira. Eu quero saber quem vai pagar o petróleo dessa ambulância que 

vai realmente ficar de prontidão para atender essa população se caso existir 

um acidente. Eu gostaria que ele dissesse para mim „Esse aqui saiu de graça‟. 

Será que a cultura, o dinheiro que vem para pagar os artistas, que nem dizem 

que pagam os artistas, será que esse dinheiro vai pagar a iluminação pública? 

Será que eles vão pagar a água? Será que vão pagar o funcionário? Será que 

vão pagar aquela enfermeira que acompanha talvez aquele médico? Será que 

vão pagar o petróleo dessas ambulâncias? Eu gostaria que, no final da festa, 

ele mostrasse pra mim, “Tá aqui, ó, não gastei um centavo”. Então não venha 

para cá com desculpa que a festa é pública e que ela não tem um custo 

nenhum pra essa prefeitura. Isso não entra na minha cabeça nem na cabeça 

de ninguém. Eu acho que a pessoa mais simples do mundo vai entender que 

existe um gasto do poder público. Então, vereador, parabéns pela Moção de 

repúdio e queria assinar junto com a vossa excelência, e estão de parabéns e 

vamos realmente querer saber. Eu quero que amanhã ele diga, “Não, 

terminamos essa festa, quatro dias de festa, quatro noites...”, eu só quero 

saber realmente quais são as despesas que realmente vai ter os cofres 

públicos, muito obrigado.”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Primeiramente, gostaria de parabenizar a fala do vereador Lourival, 

que foi muito coerente na fala; parabenizar também o vereador Reinaldo 

Júnior, que me acompanhou nessa fiscalização aí também, que quarta-feira 

passada nós já discutimos isso nessa casa, mas parece que não chegou ao 

ouvido do Poder Executivo. Assim, essa Moção de Repúdio sendo aprovada, 

gostaria de estender a todos vereadores que queiram assinar junto, está livre, 

em nome do vereador Reinaldo também, que se colocou a fazer junto essa 

Moção, juntamente comigo. E, na sexta-feira, eu vindo da minha casa, passo 

em frente ao ginásio todos os dias... na quinta-feira, perdão, quinta e sexta-

feira. Eu vejo as máquinas trabalhando a todo vapor, a retro, caminhão, patrol, 

deslocado trator com carretinha, funcionários, eletricista, todo mundo 

trabalhando em prol a uma festa particular de uma empresa que vem para 
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arrecadar dinheiro no nosso município. Eu fui questionado ainda por algumas 

pessoas, que tomei um posicionamento; Juca Bar, desde quando assumi essa 

casa, sempre fui firme em todos os posicionamentos que eu tomei nessa casa, 

independente de ir contra, independente de alguns gostar ou não gostar, mas 

eu vou fazer o meu papel de fiscalizar, sim. Aí vem algumas postagens, porque 

o senhor Prefeito não me atende mais; quando ele vê que é meu número, 

desliga; vem algumas postagens em redes sociais que não tem custo nenhum; 

depois do vídeo que eu e o vereador colocamos, a população está sabendo do 

que está acontecendo, vem dizer que é um rodeio solidário. Cara, me fica uma 

pulga atrás da orelha aí: em que intuito o prefeito tem essa ligação com esse 

empresário que vem fazer uma festa de peão quatro dias, quatro noites, 

cobrando? Dois dias, diz que vai ser de graça, a população, um quilo de 

alimento e mais... acho que uns 5%, que agora vai doar para a APAE. Me 

causa estranheza; até então não era beneficente, mas mudou para 

beneficente, mas tudo bem. Agora, o que me entristece, o que me entristece é 

que já deixa a cidade, que nossa cidade aí é 70% aí é estrada de terras, 

nossos bairros aí, todo mundo conhece muito bem, os nobres vereadores 

conhecem muito bem a cidade, sabe a necessidade e o caos que está aí: 

estrada esburacada, às vezes é carro que atola, dá uma chuvinha e fica preso, 

um aluno não consegue vir à escola; às vezes um munícipe precisa vir passar 

no médico, e também não consegue... e vem me dizer, aí tira todas essas 

máquinas e coloca para fazer um serviço particular? Sou contra essa festa do 

peão, sim! E ainda mais me entristece que eu vi um comentário que “Ah, mas 

vereador está falando, mas o vereador gosta de festa”. Esse vereador gosta de 

festa, mas eu gosto de festa quando a cidade está em ordem! Eu gosto de 

festas; sempre participei em todas as festas da cidade, e iria lá, sim, mas essa 

festa do peão, repudio, sim, porque nossa cidade está a calamidade! Muito 

obrigado.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “É o que 

eu falei, não sou contra a festa, absolutamente, mas desde que a cidade 

tivesse condições nesse momento de fazer uma festa. Acho que a população 

merece, merece sim uma festa! Mas quando o município tem condições de 

bancar a festa, de fazer a festa! Mas na situação que nós estamos vivendo hoje 

na cidade, gente, infelizmente eu tenho certeza absoluta que talvez hoje 80% 

da população, eles fazem uma Moção de Repúdio a respeito disso aí, pelas 

dificuldades que o município está passando, dele chegar no hospital, não ter 

um médico, de chegar no hospital, não tem nenhuma injeção, chegar no posto 

saúde, não tem medicamento nenhum! Então eu tenho certeza que 80% da 

população não está favorável, mas infelizmente o senhor Prefeito acha que tem 
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que fazer e acha que a procuração está feliz da vida. A população não está 

feliz, eu tenho certeza absoluta, muito obrigado.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu também quero parabenizar a Moção 

de Repúdio 026 dos nobres vereadores e também dizer que eu estou indignado 

com o despreparo do secretário de obras Jorginho, que eu já falei várias vezes, 

deixar de atender o munícipe, de fazer uma rua igual a Estrada Vale do 

Garrafão, que está intransitável; vereadores aqui, Juniel da Costa Camilo sabe 

muito bem disso; deixa de atender os munícipes que moram a 17 Km longe do 

centro da cidade, está intransitável de passar naquela rua, e libera a máquina 

para fazer a limpeza para realização de uma festa particular. Essa é a minha 

indignação com esse tipo de atitude que o prefeito vem tomando. Muito 

obrigado, senhor presidente, parabéns aos nobres vereadores.”. O vereador 

Robério de Almeida Silva solicita pela ordem:  “Eu gostaria de parabenizar os 

nobres pares Juniel da Costa Camilo, Reinaldo Pereira Júnior pela Moção de 

Repúdio nº 26, porque realmente não tem cabimento o que está acontecendo 

hoje no nosso município, principalmente quando fala que não vai ter custo 

nenhum. A partir do momento que ele desloca um equipamento para sair do 

pátio de obra para ir até o ginásio de esportes, já tem um pequeno custo, mas 

não deixa de ser uma despesa para quê? Para que nós mesmos façamos esse 

pagamento. Então infelizmente, o que ele está fazendo também, eu não 

concordo, não concordo realmente com essa festa. Eu concordo sim, que se 

tivesse tudo em ordem, se tivesse... não faltasse o remédio, as nossas 

estradas estivesse tudo ok, aí tudo bem! Porque a população também merece 

a festa, mas não da forma que hoje se encontra o nosso município. Gostaria de 

aproveitar a oportunidade aos nobres pares para também fazer coro na 

assinatura, muito obrigado.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita 

pela ordem: “Eu gostaria de pedir a permissão, que não tendo mais trabalho 

para realizar, e eu preciso de... eu tenho um compromisso, preciso da 

permissão, que eu tenho uns exames a serem realizados agora às 17 horas.”. 

O Sr. Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário. O vereador 

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

nobres pares pelas palavras, estender a solicitação do vereador Juca para os 

demais vereadores que quiserem participar junto à assinatura. E quando o 

vereador Juca me chamou sexta-feira para ir até ao ginásio acompanhar as 

máquinas, foi devido também a alguns munícipes que moram no bairro 

Vertentes, Castelano, Casqueiro... nos bairros próximos ao ginásio, que 

passam ali, que solicitaram este vereador que tomasse as devidas providências 

tendo em vista que as ruas estão intransitáveis e as máquinas no município 
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estavam ali junto com os funcionários. Eu, prontamente com o vereador Juniel, 

fomos ao ginásio, onde constatamos que as máquinas estavam lá, ficamos 

indignados com a situação; a gente sabe a situação de diversas ruas do nosso 

município, e hoje estamos fazendo essa Moção. Espero que o prefeito avalie a 

situação e administre bem o dinheiro público, que ninguém é favorável com 

uma situação onde o município hoje se encontra, que é uma situação bem 

difícil; escolas sem manutenção, ruas sem manutenção, hospital, que a gente 

não tem, no caso, mas pronto-atendimento com uma condição ruim, hoje a 

gente não tem nenhum pediatra no pronto-atendimento hoje em dia, a gente 

sabe que é de algum tempo isso... Então diversos problemas para serem 

resolvidos, e a gente vê coisas desse tipo acontecer. Então a gente fica muito 

indignado com essa situação. Obrigado, senhor presidente.”. O vereador 

Juniel Costa Camilo solicita pela ordem: “Parabenizar a todos pela fala, e aí a 

indignação desse vereador foi tanta, porque eu vi as máquinas trabalhando 

dois dias para essa empresa de graça, e o prefeito dizer que não tem custo, me 

chocou, me chocou muito! E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. A nossa 

cidade, ela tem várias igrejas afastadas aí, como a Igreja de Santa Catarina, 

que estava em festa; tem uma estrada aí de quilômetros que teve festa esse 

final de semana, que eu tenho certeza que se essas máquinas estivessem 

trabalhando um dia, deixava a estrada um tapete. Então é uma falta de gestão 

completamente. E agora, por que que essas máquinas estão servindo a uma 

empresa particular? Então repudio mesmo, muito obrigado! Se assim for 

aprovada essa Moção, estendo a todos que queiram assinar, muito obrigado.”. 

APROVADO. Conforme aprovado o Requerimento do Presidente da Comissão 

Processante, o Sr. Presidente solicitou ao Relator da Comissão, o vereador 

Juniel da Costa Camilo, que fizesse a leitura do Parecer da Comissão 

Processante nº 699/2019. 14. Protocolo nº 0249/2019 - Parecer da Comissão 

Processante nº 699/2019, para apuração de atos de infrações político-

administrativas em desfavor do prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar. Antes da 

leitura do Relatório, o Vereador Juniel da Costa Camilo diz: “Primeiramente, 

gostaria de parabenizar a Comissão Processante, como presidente, em nome 

do vereador Lourival, eu, como relator, e o membro Walter. Parabéns pelo 

trabalho que venhamos desempenhando juntos, e pela força que vocês estão 

dando. Está sendo um trabalho muito árduo, mas vocês estão sendo muito 

firmes. Então parabéns!”. Feita a leitura do relatório, o Sr. Presidente o coloca 

em única discussão e votação. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: “Desculpa só interromper, mas eu acho que, como o vereador 

Robério que foi o denunciante não vota, a vereadora Zuleika também, acho 
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que, como irmã do denunciado, também acho que deveria opinar por não 

votação, né? Esse é o meu entender.”. Em única votação: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

Venâncio Molina [Ausente], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva 

[Abstenção], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim] e 

Walter Machado de Almeida [Sim]. APROVADO o parecer por nove votos 

favoráveis, dando prosseguimento ao processo da Comissão Processante. 

Terminados os trabalhos, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso 

do Tribuna. O Sr. Presidente informa está inscrito o munícipe Thiago Donizete 

de Oliveira Ramos para fazer uso da tribuna. O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Não existe nenhuma matéria a ser discutida, eu solicito à 

vossa excelência a minha dispensa.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador 

sua retirada do plenário. Após isso, solicita ao Vereador Fábio Barbosa que 

conduza o munícipe até à tribuna, e informa que o assunto a ser tratado é 

referente ao processo de embargamento do Bairro Cinturão Verde, a ser 

relatado pelo prazo de cinco minutos. O Sr. Thiago Donizete de Oliveira 

Ramos faz seu pronunciamento dizendo: “Boa tarde a todos! Quero agradecer 

a oportunidade de estar aqui mais uma vez... mais uma vez pela primeira vez; 

e, senhor presidente, eu gostaria de pedir um esclarecimento do senhor 

Prefeito através da Câmara dos Vereadores referente a um processo no qual a 

Prefeitura de Biritiba Mirim, ela foi condenada à revelia o bairro do Cinturão 

Verde, no qual hoje se encontra em embargo devido a 63 famílias que moram 

em áreas de risco. E essas 63 famílias vêm prejudicando todo o bairro do 

Cinturão. No processo pelo Ministério Público, nº 10373098/2014-8.260361 do 

processo, esse processo foi condenado em 2004, no qual, na folha três, se 

descreve da seguinte forma: „Assim deverá o município de Biritiba Mirim 

promover, no prazo de três anos, com o termo inicial 31/07/2004, a remoção e 

o alojamento das famílias residentes nas aludidas áreas de risco médio, 

inseridas as famílias ali residentes em moradias condignas, bem como 

promover a demolição de todas as edificações ali existentes, passando a 

controlar e fiscalizar o uso da ocupação da área sob pena e multa de R$ 

2.000,00 por semana.”. E até hoje a prefeitura da cidade, nenhum dos 

advogados lá que se encontram no local tiveram acesso a esse processo - eu 

acredito que não - e a gente está jogado às traças. Essa semana eu estive com 

um cliente meu, no qual eu fui mostrar, sou proprietário de um lote lá, e ele foi 

tirar a informação, porque tem uma placa no centro da cidade de Biritiba Mirim, 
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dizendo para que todos que vierem aqui para poder comprar um lote, tirar 

informação na prefeitura, e eles não têm condições para poder dar uma 

informação correta. E esse meu cliente que foi até a prefeitura veio até mim e 

falou: „Como que você vende uma área que está embargado?‟. Só que 

ninguém da Prefeitura teve coragem de explicar o embargamento. Isso não tem 

como deixar para lá. Se o senhor entrar hoje pelo site do Ministério Público, em 

2016 foi condenado novamente à revelia, não teve ninguém para chegar e 

contestar o que o Ministério Público está dizendo. É lamentável a gente fazer 

parte do município, pagar os nossos impostos e não ter uma Prefeitura que 

possa realmente nos dar uma moradia digna, nos dar um parecer de tudo 

aquilo que acontece, principalmente nos bairros. O Jardim dos Eucaliptos 

passa pelo mesmo processo. Se todo loteamento fosse realmente legalizado, 

hoje mensal, a Prefeitura arrecadaria em torno de um milhão e meio através do 

IPTU, fora as vendas, que é cobrado ITBI, ISS e INSS, até mesmo cartório, 

isso não vem acontecendo. Eu sou corretor de imóveis aqui há 20 anos, junto 

com o Marcelo, que é muito mais velho que eu na corretagem. A gente vai 

levar o pessoal pegando as estradas, o pessoal volta no meio do caminho, 

porque não tem condições! E a gente vai até à prefeitura para poder conversar 

com alguém, eles não têm informação, porque não tem ninguém competente ali 

dentro para poder nos passar as informações. É lamentável isso! Se eu estiver 

mentindo, o Marcelo pode me desmentir, o nobre vereador. É lamentável, 

senhor presidente! Então eu gostaria, sim, de uma resposta da prefeitura 

através de todos os vereadores, para que possa haver a legalização tanto do 

Cinturão Verde, tanto do Jardim dos Eucaliptos, tanto da Nascente, do Cinturão 

do Vale Verde, que também está embargado por motivos de erosão. E a gente 

não tem uma Defesa Civil ativa na cidade. Desculpa pelo que eu vou falar, mas 

o secretário também do meio ambiente aqui não tem conhecimento de nada; 

eu acredito que ele deveria de voltar à faculdade. É lamentável! Agradeço a 

oportunidade e espero que realmente, através de vocês, a gente possa ter um 

município melhor. Obrigado.”. Tendo findado o pronunciamento do munícipe, o 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicita: “Mediante ao Protocolo nº 

787, de 06 de novembro, do morador Thiago Donizete Ramos de Oliveira, do 

qual ele inclui dentro do seu processo de solicitação de uso da tribuna a 

sentença sobre o assunto por ele proferido, determino à diretoria da Casa que 

encaminhe a todos os nobres vereadores, por via digital, cópia do referido 

documento na íntegra, capa a capa, do protocolo nº 787, de 06 de novembro 

de 2019, de autoria do morador Thiago Donizete Ramos de Oliveira, para que 

os vereadores tenham ciência.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 
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solicita pela ordem: “Embora não esteja inscrito na tribuna, queria só tecer um 

comentário só de vossa excelência. Como ele pediu o Tiago justamente, eu 

acho que é interessante a gente fazer um pedido, todos os vereadores, se 

vossa excelência puder elaborar, informações sobre o processo em tela, como 

que está tramitando essa tratativa na prefeitura. Acho que era para a gente 

poder responder a ele, já que ele não está obtendo êxito lá. Então, se vossa 

excelência quiser pedir para a secretaria elaborar o requerimento, acho que já 

fica a contento também para poder explicar para ele o que realmente ele está 

falando aí.”. O Sr. Presidente, acatando o pedido do Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Então faremos o requerimento através da secretaria da casa, onde os 

vereadores ficarão à disposição para assinar, e aí colocaremos em votação na 

próxima sessão, assim que possível. Só lembrando, antes de darmos início à 

tribuna dos nobres vereadores se posicionarem, quando na semana passada, 

acho que foi a semana passada que o vereador Fábio me procurou junto com o 

morador Thiago sobre referente a esse processo, até para utilizar o uso da 

tribuna, eu, extraoficialmente, tive uma conversa com o procurador jurídico, e a 

informação de que ele me passou, também extraoficialmente, foi num bate-

papo ali nas dependências da prefeitura, não exatamente na sala do jurídico, 

mas nas dependências; eu citei esse caso de que tinha um morador, em que 

pé estava aquela situação, e a informação que ele me passou naquele 

momento é de que todos os... o município realmente foi condenado em 2016, 

como o morador Thiago colocou, à revelia, inclusive; porém, nas decisões que 

foram proferidas, os moradores daquela área, eles não foram notificados do 

processo, não foram notificados. Aí no próprio Tribunal de Justiça – essa é a 

informação que ele me passou, tá? É claro que nós vamos solicitar por escrito, 

e aí virá mais detalhadamente. Mas ele me passou assim: „Olha, vereador, a 

situação lá está assim: houve uma ação contra a prefeitura lá atrás, realmente 

a prefeitura perdeu, ela perdeu e foi julgado à revelia, não recorreu, só que 

houve um entendimento do tribunal de justiça e, depois, não sei se houve um 

TAC junto com o MP ou coisa parecida, de que os moradores não haviam sido 

notificados da presente ação. A ação contra o município e não contra os 

proprietários. E o município é que teria que desalojar e, inclusive com 

pagamento de aluguéis e tudo mais por um período, para esses moradores 

para desocupar‟. Essa história do Cinturão Verde já vêm há longos anos, quem 

acompanha; o senhor Lourival, que está ali do lado, sabe muito bem disto, 

reside ali; bom, enfim, como os moradores não estavam cientes da ação, eles 

passaram a fazer parte da ação - os moradores. E o Ministério Público, através 



23 
 

de um órgão técnico do Ministério Público, está fazendo levantamento morador 

por morador das áreas, de toda a área - esse levantamento ainda está em 

curso - eles estão fazendo levantamento morador por morador, para depois dar 

continuidade a essa ação. Então essa foi a informação superficial que eu tive 

dessa ação específica, tá? Essa ação, ela está sub judice justamente por quê? 

Porque um órgão técnico que foi determinado em comum acordo entre TJ e 

MP, de que faria um levantamento até para que os moradores também 

fizessem parte desse processo do polo passivo. É claro que, paralelo a essa 

questão, tem aí uma série de outras questões, que é a área de risco, que está 

no estudo do IPT, que tem a Parque da Nascente do Tietê, que o vereador 

Fábio teve na audiência semana passada, tem uma série de outras situações, 

não é só essa especificamente, por estar na área de risco, tira; ou está em área 

de Várzea e APA do Tietê. Não é só isso, tem uma série de outras situações. 

Pode ser que, de repente, tenha-se uma vitória por estar na várzea, na APA, 

mas tem o Parque do Tietê também, que está vindo. Então tem uma série de 

outras situações que envolvem essas questões. Mas a informação 

superficialmente que eu tive da procuradoria jurídica foi essa. Mas conforme o 

requerimento verbal do Vereador Marcelo solicitado, faremos documento 

solicitando ao Executivo informações sobre o processo.”. O Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita pela ordem: “A jurídica que está ali, eu já estou desde 

1997 ali, o que me estranha, você vê, onde esse rapaz realmente tem o seu 

terreno, seu lote, é em cima do morro, em cima do morro. É onde Aniceto 

mora, é em cima daquele morro. Agora, o quê? Por quê que ali vai fazer parte 

inclusive do alargamento? Não tem como! Você veja bem, hoje a minha rua, a 

Rua das Acácias, ela é hoje toda já pavimentada. Está mais próximo à Rua das 

Hortênsias, que segue onde está na estrada do Julinho. A minha rua, que é ao 

lado da Rua das Acácias, que é a Rua das Margaridas, não pode, que é onde 

hoje está colocado 312 metros de ((inaudível)) e sarjeta. Diz que não pode! E 

por que que a minha não pode, se aquela Rua das Acácias, que está mais 

próximo à área da APA, pode? Então é complicada a situação. Porque acho 

que quando eles fizeram o levantamento, fizeram um levantamento aéreo, 

então eles não sabem, nunca vieram aqui olhar de perto e ver onde está hoje a 

área da APA, e hoje até do Parque Ecológico, o futuro Parque Ecológico, a 

gente tem a medição lá, e que não atinge essa área realmente, a Rua das 

Acácias, porque os filhos do Zé Mineiro, os dois filhos, eles foram ((inaudível)) 

no MP, levaram o documento, escritura, que o pai dele tem escritura lá, que é 

na Rua Amor Perfeito, que foi aquela que aquela senhora fez um 

desmatamento louco lá, que foi por isso que agravou toda a situação realmente 
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de lá, e que lá eles foram: “Não, vocês pagam escritura, se vocês têm escritura, 

está tudo certinho”. Agora ninguém, igual vossa excelência falou, ninguém 

nunca foi realmente notificado a explicar essas realidades, até porque eu falo, 

hoje o embargamento está até... vossa excelência sabe, está até em cima aqui 

perto do bar do gordo, ali onde o cabeleireiro lá, até ali, que não tem nada a 

ver! Mas infelizmente é praticamente um loteamento... atingiu todo o 

loteamento, eles não separam onde pode, onde não pode. Logicamente a 

gente tem que aguardar essa situação, né?”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Só para complementar essa questão do assunto, 

vereador Lourival, eu peço desculpa aos nobres pares, mas eu acho que é 

relevante a questão da discussão. Mas, mais especificamente as ruas que 

constam na ação, elas são as seguintes: a Rua das Orquídeas, das Dálias, 

Lírio do Campo, Amor Perfeito, das Tulipas, das Violetas, das Camélias, das 

Margaridas, das Primaveras e Estrada Municipal, que fala justamente aonde o 

morador colocou. Lá, no parecer do relatório do desembargador, para não ler 

todo o voto que o Ministério Público propôs à ação, mas lá nas considerações 

finais, ele coloca o seguinte, que é um texto breve que eu gostaria de ler e vai 

de encontro do que nós estamos discutindo, „Como visto a questão ali posta, 

independente das irregularidades concernentes ao loteamento, pressupõe-se 

que as famílias que lá residem serão afetadas; isso é, eventual sentença de 

procedência que conduzir a remoção da ofensa ao interesse transindividual 

tutelado implica em prejuízos ao patrimônio jurídico de terceiros, na forma do 

artigo 114 do NCPC; o artigo 147, que assim dispõe.‟. O Artigo 114 „O 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando a natureza da 

relação jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da licitação de 

todos que devam ser litisconsortes. Por isso, sob pena de ofensa aos princípios 

da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, bem 

como do direito à propriedade e do direito à moradia, todos previstos 

constitucionalmente, devem os moradores adquirentes dos lotes inseridos nos 

imóveis situados ao longo das Ruas das Orquídeas, das Dálias, Lírio do 

Campo, Amor Perfeito, das Tulipas, das Violetas, das Camélias, das 

Margaridas, das Primaveras e Estrada Municipal, no município de Biritiba 

Mirim, integrar o polo passivo da ação.‟. Isso quer dizer que os moradores 

adquirentes dos lotes passam a ser polo passivo da ação. „Com o fulcro no 

Artigo 114, novo Código de Processo Civil, no Artigo 47, o reconhecimento do 

litisconsórcio passivo necessário, devendo ser anulado o feito‟ - ou seja, a 

decisão lá de remoção, „Com a determinação para que o autor promova‟ - o 

autor MP – „promova a citação de todos os adquirentes dos lotes contidos nos 
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loteamentos descritos na inicial, restando prejudicada a análise das demais 

matérias aventadas no recurso de apelação interposto. Por isso dou 

provimento ao recurso para anular o processo com determinação dos termos 

explícitos‟. Então aqui eu acho que, com essa declaração aqui, com esse 

posicionamento do relator Paulo Cesar Ayroza de Andrade, eu acho que vai 

também de encontro à informação que eu tive lá do Procurador, extraofício que 

eu tive do Procurador de que faz parte, agora faz parte os adquirentes do lote. 

Pode ser que, nesse caso específico, no caso do morador que utilizou a 

Tribuna, não tenha sido notificado ainda pelo órgão ou algum morador ainda 

não tenha sido notificado pelo órgão, que está fazendo esse levantamento para 

incorporar ao processo, mas com certeza será. Mas está nesse pé. Fiz questão 

de fazer essa leitura exatamente para que a gente possa também tranquilizar, 

de uma certa forma, os moradores daquela região, porque vive, da mesma 

forma como o morador que usou a Tribuna tem propriedade lá e tem também a 

comercialização lá, eu também tenho amigos que moram naquela região e vira 

e mexe eles me perguntam „Pô, Fernando, em que pé que está?‟,  „Que pé tá?‟, 

„Que pé tá?‟. É porque às vezes os moradores ficam também apreensivos 

porque, quer queira, quer não, você lutou a vida toda para ter uma propriedade 

e depois chega uma hora que acaba perdendo. Então é realmente, pelo 

parecer do relator aqui, está incorporando ainda as partes para depois dar 

continuidade no processo.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “Muito obrigado pela vossa excelência esclarecer realmente os fatos, 

realmente como é que está, como está o pé realmente da situação.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Eu vou, independente disso, já 

determinei à direção da casa para que encaminhe cópia integral para todos os 

nobres pares para que possa ter acesso a esta informação, até também para 

poder passar a informação da forma que está no processo judicial, como o 

próprio morador Thiago colocou aqui, para os moradores daquela região.”. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos diz: “É, porque muita gente procura, „Como 

é que está a situação?‟, e a gente realmente não sabe responder como é que 

está a situação. É importante que a vossa excelência esclareceu aí, porque 

essas pessoas nos procuram, e saberemos responder.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Amanhã, pela manhã, estará no portal digital 

de cada Vereador.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Dois minutos só para tecer alguns comentários; como corretor de 

imóveis, esse loteamento do Cinturão Verde, de qual muitas pessoas falam que 

ele é irregular, ele é totalmente legalizado; ele foi aprovado anteriormente à Lei 

de Mananciais, inclusive. E o erro começa não é só da cidade, porque muitas 
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vezes o pessoal vem, aprova um loteamento, o estado, aí realmente tem áreas 

alagáveis ali quando abre a comporta que não são... mas foram feitos lotes e 

aprovados. E um loteamento, como a gente bem sabe, não é aprovado só pela 

cidade. Então começou tudo mais anterior aí... ele é totalmente aprovado. 

Ocorreram depois algumas ocupações em áreas que vieram, depois da lei de 

Mananciais, da declaração... a resolução que declarou ali, instituiu ali como 

área de proteção da Várzea do Tietê, porém a gente sabe muito bem que você 

só pode criar uma lei para beneficiar e não para prejudicar aqueles que têm... e 

foi muito feliz, por isso que eu pedi a íntegra da cópia do processo para a gente 

ler para a gente tem algum juízo de valor; e foi muito feliz o relator aí, quando o 

promotor entrou com uma ação contra o município, porém, os titulares e 

possuidores ali são partes do polo passivo e mais frágil ainda. Ele cita ali o 

direito dos menos favorecidos, o direito total à legalidade, ao processo e à 

ampla defesa, contraditório, justamente por esses que lá habitam e também ali 

se colocaram. E aí a gente vê, não nessa, mas de várias... a falta da 

fiscalização que deixou muita gente, até a falta de orientação, e como o Thiago 

falou, até das vezes de preparo para poder esclarecer o pessoal que lá se 

colocou e alocou. Acontece que também essa semana também eu passei por 

um... fui efetuar uma comercialização numa chácara, eu falei para o Juca que 

era perto da casa dele, e ele me citou que lá também estava pela CETESB, 

para mim tomar cuidado, e eu fui verificar, a coisa lá também é periclitante. 

Então o que acontece, o que ocorre é que a gente tem que realmente ter uma 

resposta, tanto nós, corretores, como também os moradores, mais eficaz, 

porque senão ainda passa o Thiago que, além de proprietário e corretor de 

imóveis, passa também ainda por picareta; até a gente tem 20, 25 anos de 

profissão, por entrar numa fria aí; quando eu descobri, chamei o proprietário, o 

atual que está vendendo, falei para ele falar que tem um processo... 

descobrimos tudo certinho... levantamos, e eu falei „Infelizmente eu não vou 

proceder a venda, porque tem processo, você não quer prejudicar quem 

compra‟. Mas eu agradeço e gostaria de falar para o presidente que o 

loteamento Cinturão Verde, embora muita gente fale que ali tem lotes que não 

têm condições de habitação, estão imersos na água ali, ele foi aprovado. 

Houve ali, sim, desde o começo... o erro não está de agora, não está do Thiago 

mostrar o terreno, mas ali já começou, e nem havia essa... agora não só a área 

da Várzea do Tietê, o governo do estado vem ... que é o Parque, que vai mexer 

com muito mais gente que tem morando próximo do Tietê numa região daqui, e 

que nem fala, o quê que Maria ganha nisso? Que vantagem Maria, Biritiba, 

Salesópolis tem nisso? É sempre assim, eles decidem dos gabinetes, a gente 
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tem aqui sanções, esse Parque do Tietê não é exclusividade do Dória, a gente 

tem que ver, se eu não me engano, o Serra que projetou esse Parque aí, já é 

um sonho antigo deles, só que eles impõem, entendeu? E a gente realmente 

tem que... então vou tomar o cuidado, ainda mais como não só Vereador, mas 

também como corretor, em me informar para poder responder não só para o 

Thiago, mas também para a população e a gente resolver. A gente sabe que ali 

teve esse processo, inclusive a prefeitura andou alugando algumas casas para 

colocar algumas pessoas que foram consideradas na área de risco, mas como 

o Thiago falou, e o que foi feito? Foi feito o que o Fernando pelo jeito falou, 

alguém deve ter entrado com recurso numa outra Instância, que é no TJ, e o 

desembargador optou em dar a nulidade, que gera a nulidade a parte não 

citada, porque o litisconsórcio são os moradores que têm interesse na ação, 

têm que ser chamados no processo ou eles se manifestarem que são partes no 

processo, e não foram citados, que é o caso aí - esse é o litisconsórcio. 

Gostaria muito de agradecer a boa vontade do presidente aí também, e falar 

para o Thiago: obrigado também, que a gente vai correr atrás de informação. 

Muito obrigado, senhor presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Bom, antes de dar início aos oradores inscritos, gostaria de 

solicitar as desculpas aos nobres colegas, mas eu acho que é um tema de 

extrema relevância, então eu gostaria que entendesse essa parte que nós 

fizemos, que não estava prevista na sessão, mas eu acho que isso contribui 

para o mérito e para o crescimento e desenvolvimento dessa casa, a discussão 

e acompanhamento dos trabalhos. Então gostaria de solicitar as minhas 

desculpas.”. O Sr. Presidente então solicitou que se fizesse a chamada dos 

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

é o vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra diz: “Senhor 

Presidente, toda a mesa diretiva, nobres pares, comunidade aqui presente, em 

nome do Tiago, que usou a Tribuna hoje, parabéns, iremos todos juntos estar 

caminhando nessa aí! E ao Jornal do Povão, que está sempre presente aí, uma 

boa tarde a todos! Primeiramente gostaria de parabenizar a comissão 

processante referente ao prefeito Jarbas, em nome do presidente Lourival, em 

meu nome, como relator, o Walter, que vem desempenhando um bom trabalho; 

só nós sabemos aí as dificuldades que viemos encontrando, mas estamos 

firmes a poder dar uma resposta à população. Sempre fui muito claro, sempre 

fui uma pessoa autêntica, sempre fui uma pessoa que tive posicionamento. E 

quando a gente toma posicionamento, às vezes também toma algumas 

pauladas, a gente também sofre retaliações. E vou deixar aqui bem claro que 

esse vereador, de retaliação política, já sofreu muito, desde ex-administração 
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que sou, todo mundo sabe, e estou aqui firme e forte. Quando eu entrei nessa 

casa, que eu optei também pela CI, pela comissão de investigação do prefeito 

Jarbas, também sofri retaliação política. Estou aqui firme e forte. Essa semana 

tomei um posicionamento contra... parabenizar a Moção de Repúdio contra 

esses quatro dias de festa do rodeio na cidade; parabenizar a todos os 

vereadores que aprovaram, aos vereadores que assinaram, parabenizar a 

todos que estão juntos nessa, muito obrigado! Aí eu vejo que... eu já escutei 

algo: „Mas você tem que tomar cuidado no seu posicionamento‟. E o meu 

posicionamento é contra esse rodeio? Sim, porque ao invés... causa muita 

estranheza, muita frieza; eu vejo que, como que uma empresa vem realizar 

quatro dias de festa, a prefeitura cede espaço de graça, coloca maquinário que 

deveria estar arrumando a estrada aí, as rurais, que está todo mundo ilhado, 

todo mundo aí sofrendo; poderia ter colocado essas máquinas aí a estar 

fazendo as estradas aí, não, coloca a dispor dessa empresa para vir ganhar 

dinheiro na nossa cidade e levar o dinheiro embora - causa estranheza, mas 

está aí. E aí causa mais estranheza ainda de eu ver, de eu escutar alguns 

relatos que eu vou sofrer represália. Já vou deixar bem claro aqui: esse 

vereador vai tornar público, assim como eu tornei pública as máquinas 

trabalhando em prol de uma empresa particular, vou tornar pública toda a 

retaliação política que eu vim sofrer. Então está aí a rede social, a mídia aqui 

presente; muito obrigado, Marcos, pela sua presença aqui, que vem fazendo 

um bom trabalho na região levando uma notícia de qualidade, parabéns! E 

esse Vereador, quando a prefeitura realiza um bom trabalho, nunca fiquei aqui 

incumbido de não parabenizar; parabenizo, sim; eu vejo que eles vêm fazendo 

e se esforçando para fazer muitas coisas aí, parabéns! Sempre parabenizei! 

Vejo a dificuldade, entendo, mas também vejo que todas as administrações dos 

senhores presidentes que passou aqui devolveram o dinheiro, pelo menos 

nessa administração que eu passei aí nessa casa, devolveram o dinheiro para 

a prefeitura. Por que que não arrumou esses carros para a área da saúde? 

Parabéns, Robério, que fez um requerimento para os carros da área da saúde, 

que está sofrendo muito. Então a gente sabe e entende. Então eu só venho 

repudiar, colocar à população, não escondo de ninguém que sou contra esses 

quatro dias de rodeio, e quero deixar bem claro que às vezes eu vejo pessoas 

comentando: „Ah, critica, mas vai ser o primeiro a estar lá‟. Esse Vereador não 

vai estar na Festa do Peão de Rodeio. Esse vereador vai estar na festa que 

qualquer um me convidar; já participei de todas as festas, desde aniversário da 

cidade, desde todas as confraternizações na cidade, de outros eventos, 

participarei, sim, estarei lá, porque é a minha cidade, eu tenho que prestigiar; 
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isso ainda mais como representante do povo. Mas é uma falta de respeito hoje 

na real situação que se encontra o nosso município, vim agora, depois do vídeo 

que a gente esclareceu, eu e o vereador Reinaldo, aí o posicionamento de 

todos os vereadores - muito obrigado a todos os vereadores aí - e aí vem dizer 

que é um rodeio solidário? Como assim? Solidário que vai doar 5% para a 

APAE? Agora? Está certo que a APAE faz um trabalho maravilhoso, que eu 

tenho um carinho, mas 5% de quanto? Já sabemos como é que funciona. 

Causa estranheza! E aí deslocar os funcionários - parabéns a todos os 

funcionários; igual eu fui lá, cumprimentei todos os funcionários, eu sei que eles 

estão designados ali... Então para que fique claro à população, aos 

funcionários, da forma que eu fui lá, juntamente com o vereador Reinaldo, e 

gravei um vídeo, em momento algum eu estou falando aqui dos funcionários, 

porque os funcionários, eles estão lá porque tem alguém lá de cima que pediu 

para eles estar lá, ou seja, passou uma ordem para eles estarem lá executando 

aquele serviço, um serviço que está beneficiando uma empresa que vem de 

fora, um serviço que está deixando de atender a população, um serviço que 

poderia estar aí arrumando as estradas. Esse Vereador é contra, sim! Me 

coloquei contra e sou contra qualquer empresa que vem aqui querer ganhar o 

dinheiro da nossa cidade e deixar aí esse caos! O que que eles vão ajudar? Me 

causa estranheza. Ainda causa mais estranheza ainda da parte desse 

Vereador, porque eu ligo para o senhor Prefeito - não me atende. Não é a mim 

que ele não está atendendo, ele não está atendendo a população que ele 

mesmo representa e que esse Vereador representa. Então me causa muita 

estranheza e tristeza, indignação. Mas, enfim, isso é um problema dele. E 

deixar isso bem claro, não escondo de ninguém, sou contra, sim. E se tiver 

festa que venha trazer turistas para a cidade, que vem deixar dinheiro para a 

cidade, estarei junto para ajudar, pode contar com esse vereador! Mas no 

momento que a nossa cidade se encontra, o caos que a gente se encontra, e a 

prefeitura fazer punho, fazer ali... gravar vídeo ainda falando: „Não, a gente 

apoia‟, apoia o quê? Apoia levar o dinheiro da nossa cidade? Apoia deixar as 

estradas nessa situação e colocar maquinário para ajudar essa empresa? Qual 

é a ligação dessa empresa? Me causa frieza e indignação. Muito obrigado, 

senhor presidente.”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: 

“Gostaria de parabenizar o vereador pelas palavras. Também não concordo 

com a situação do rodeio, já até por isso fizemos essa Moção, e aproveitar que 

eu passei o tempo, vou usar para fazer alguma justificativa aqui: quarta-feira 

não pude estar presente, senhor presidente, queria só justificar, porque eu tive 

que depor no Ministério Público, por isso que eu não estive presente. E terça-
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feira que vem, na sessão, também não vou poder estar presente. Eu só queria 

justificar a minha ausência. E no demais, é mais isso, obrigado.”. O vereador 

Juniel da Costa Camilo finaliza: “Muito obrigado a todos, que Deus possa 

abençoar grandiosamente a vida de todos! Obrigado!”. O próximo inscrito é o 

Vereador Robério de Almeida Silva, que com a palavra diz: “Excelentíssimo 

senhor presidente, boa tarde! Primeiro-secretário, boa tarde! Nobres pares aqui 

presentes, boa tarde! Ao Márcio, do Jornal do Povão, boa tarde! A imprensa 

aqui presente, população aqui presente. Venho nesta tribuna também, nobres 

pares, justamente para demonstrar minha indignação. Eu, na fala do munícipe 

e corretor de imóvel aqui, o Thiago, eu percebi que realmente existe uma 

indignação, e ele tem razão. Parabenizar o excelentíssimo senhor presidente, 

de prontamente já querer uma resposta também do Poder Executivo e, ainda 

mais, solicitar cópia aqui para todos esses vereadores. É importante isso aí, é a 

transparência do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que vem prestando! Eu 

não posso deixar aqui também... a mesma indignação que está esse munícipe 

aqui presente, o senhor Thiago, corretor de imóvel, também tem a população, 

estou eu aqui em relação à festa do peão dentro do município de Biritiba Mirim. 

Não simplesmente porque é a festa do peão, não é isso; e sim, porque não é o 

momento oportuno. E digo mais para vocês: eu posso estar errado e gostaria 

que alguém provasse aqui que eu estou errado em estar enxergando lá na 

frente, que eu vejo o município prestes a entrar num colapso financeiro, 

infelizmente. Eu tenho essa visão, eu gostaria muito de estar errado, mas não é 

dessa forma que eu vejo. Prioridade hoje, como eu citei aqui, carro da saúde, 

mas não é só isso. Como o excelentíssimo senhor presidente falou: não é só 

carro da saúde, não! Nós temos aqui diversas prioridades. Nós temos aqui os 

nossos agricultores que estão tendo dificuldade em fazer o transporte da sua 

produção para fazer a entrega para os seus compradores. Mas a dificuldade 

deles é justamente na área rural, onde eles têm que passar e necessita da 

estrada! Os nobres pares aqui sabe a situação do Rio Acima, sabe a situação 

do bairro do Nirvana, sabe a situação do Castelano. Eu não vou citar todos os 

bairros aqui, senão vai demorar muito, mas então, gente, a minha indignação é 

justamente isso. Eu falo por mim: eu sou contra, eu repudio essa festa do peão. 

Eu sei que o município precisa, sim, de festa, mas eu não vejo esse momento, 

eu não vejo esse momento. Eu gostaria que todos aqui entendessem a gente, 

que às vezes olha as redes sociais; nós aqui no Brasil, nós vivemos num país 

democrático, é democracia! Como eu sempre falo, tem que acompanhar! Hoje, 

por exemplo, eu falo que quem não vai com o Robério é quem não acompanha 

o trabalho dele ou que quer o seu lugar, e assim também é com os demais. É 
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dessa forma que eu penso. Então eu venho aqui semanalmente, 

semanalmente prestar conta dos meus trabalhos à população. E vejo na rede 

social aqueles que são pré-candidatos se aproveitando de uma situação, de 

uma situação que não deveria. Não deveria mesmo estar fazendo esse tipo de 

coisa, porque cada um tem o direito de sair candidato, cada um tem o direito de 

fazer a sua campanha. Como eu disse: vivemos num país democrático, mas 

precisa tomar cuidado, precisa tomar cuidado com o que fala, precisa tomar 

cuidado para não postar coisas que realmente não existe. Então essa sim é a 

minha indignação, porque direito todo mundo tem. Poxa vida, gente, se quer 

uma cadeira nessa casa, que faça sua campanha, que faça sua política, 

política essa com responsabilidade e de trabalho, e não dessa forma, falar mal 

de um, falar mal de outro... será que é bacana isso aí? Não, não concordo com 

isso aí, não, e vou continuar tendo essa postura até o final do meu mandato. 

Mas essa festa do peão, eu repudio, sou contra. E aqueles que estiverem com 

a intenção de ir por algum motivo, porque é justamente isso mesmo, às vezes a 

pessoa fala mal lá no Facebook, fala mal não sei aonde, mas é o primeiro a 

estar lá! Então que não vá! Já que está desgostoso, já que fala mal da festa do 

peão, então que não vá. Pelo menos é uma forma também de protesto. 

Desculpa, excelentíssimo senhor presidente, mas era apenas para concluir a 

minha fala. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.”. Não havendo mais 

inscritos para fazerem uso da tribuna, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes de encerrar a presente 

sessão, gostaria apenas de passar alguns dados; gostaria, antes de tudo, 

parabenizar ao Executivo e especificamente à Secretaria de Cultura, que teve 

nesse último final de semana aí o „Festival da Cachaça‟ - o nome até pesado, 

mas é bem esse mesmo -, onde nós tivemos dois dias de exposição desse 

produto artesanal produzido por diversos produtores da nossa região. Nós 

tivemos, além da exposição dos produtos, alguns shows artísticos musicais, da 

qual aqui eu destaco as seresteiras, que ali eu fiquei apaixonado! São quatro 

senhoras da melhor idade, e fizeram 2h30 – 2h30 de show. E, assim, num alto 

astral estrondoso! Aquilo revigora a gente! A apresentação que elas fizeram, 

primeiro se vestiram, cantaram nos trajes dos anos 60, anos 70, Bossa Nova; 

depois pararam um período de 15 minutos, se trocaram, quando voltaram, 

voltaram de cangaceiras, tocaram músicas do Nordeste, forró... foi um show! 

Um show! Então eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura. Muitas 

pessoas de fora... Quero aqui registrar que também a Secretaria de Turismo 

estava lá cadastrando esses expositores, as pessoas que vieram de fora, até 

para fazer depois um agradecimento; foi um trabalho, o turismo meio que em 
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conjunto, mas a organização da cultura, então não poderia deixar de registrar 

meus parabéns. Sobre a questão do Parque do Tietê, que foi citado aqui 

naquela intervenção do morador Thiago, na quinta-feira, acho que foi quinta-

feira, quarta ou quinta-feira, eu recebi um convite do prefeito de Salesópolis, 

numa audiência que ia ter justamente do DAAE sobre a questão do Parque da 

Nascente, o Parque do Tietê, que é esse parque que vem de São Paulo até 

aqui - não o Parque da Nascente - o parque que vem de São Paulo até aqui. 

Coincidentemente, eu também recebi um convite para participar da audiência 

pública também com o mesmo tema em Mogi das Cruzes. Infelizmente eu não 

pude comparecer em nenhuma das duas, mas o vereador Fábio teve o 

privilégio de representarmos na audiência de Salesópolis. E para nossa 

surpresa, fizeram audiência... olha só a incoerência, professor Sergio: fizeram 

audiência em Salesópolis, fizeram uma audiência em Mogi e não fizeram 

audiência em Biritiba. Esse parque, ele está... é um projeto, como foi dito aqui, 

é um projeto da época do governador Serra, que vem fazendo toda aquela 

lateral margeando o Tietê até à nascente, de São Paulo até à nascente; 

despoluição, pista de caminhada, teatro, enfim, um monte de coisa - um 

Parque Linear, é o Parque Linear do Tietê. E aí eu estava até brincando com o 

vereador Fábio: „Fábio, você esteve na audiência, e Biritiba?‟. „Vereador 

Fernando, infelizmente Biritiba ficou de fora nessa etapa‟. „Ué, porque eu 

pensei que eles fossem fazer o parque por cima, porque fez audiência em Mogi 

e não fez em Salesópolis, vai estar fazendo com São Pedro para discutir 

audiência do Parque Linear que vai passar por Biritiba!‟, porque não foi 

discutido com Biritiba! E aí, para nossa infelicidade, o vereador Fábio veio com 

a notícia de que o DAAE procurou a prefeitura a um tempo atrás, não sei 

explicitamente qual o período, mas procurou a um tempo atrás e a Prefeitura 

não se manifestou à época sobre a discussão do Parque Linear no trecho de 

Biritiba. Então o trecho de Biritiba vai ficar para uma próxima etapa, sabe lá 

quando... sabe lá quando esse parque será discutido numa audiência pública, 

porque são por etapas, e primeira etapa foi a etapa da Marginal Tietê - isso a 

10 anos atrás. A segunda etapa foi etapa de Guarulhos ali, da Ponte Pequena 

até Itaquaquecetuba - estão encerrando essa etapa. A terceira etapa seria a 

etapa justamente Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi, Biritiba e Salesópolis. São 

Miguel já está pronta... como não foi feita audiência pública e vai ter uma nova 

etapa desse parque, pulou-se Biritiba. Então é bem provável que, em Mogi, é 

mais a questão da despoluição, de canalização de córregos e tudo mais, e o 

básico do margeamento do Tietê no Parque de Várzea, que é pista de 

caminhada, plantio de árvores e tudo mais... e aí pula Biritiba, e Salesópolis aí 
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com Concha Acústica e tudo mais. E a infraestrutura foi tudo para lá e Biritiba 

infelizmente acabou ficando de fora nessa etapa.”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita um aparte: “Como o senhor disse, eu fui lá representar a 

câmara nessa audiência e, em contato com os organizadores do projeto, fiquei 

muito chateado. Esse projeto ia trazer para Biritiba várias oportunidades de 

emprego no turismo. E a gente fica com a indignação de falar assim „Pô, não 

houve?...‟. Eu perguntei a seguinte pergunta: se foi apresentado para Biritiba e 

se houve o interesse. A resposta foi „Não, não houve interesse‟. Pera aí, você 

não vai trazer renda, não houve interesse porque é fulano, ciclano, beltrano 

que trouxe? Não, tem que acabar esse negócio! O negócio é bom, tem que vir 

para a cidade! E infelizmente, que nem eu falei para o presidente, ficou até 

Mogi para a limpeza de córregos, a margealização dela todinha, e a gente vai 

ver apenas passar todo aquele processo de turista passar e entrar na 

barragem, da barragem para Salesópolis, usufruir dos benefícios lá. A renda ia 

ser muito grande para a cidade aí devido aos quiosques, aos parques, aos 

auditórios, às conchas acústicas para teatro ao vivo e, infelizmente, nossa 

cidade perdeu porque não houve um negócio chamado interesse. Mas o que 

deixa mais contente, senhor presidente, é que, segundo o DAAE, toda a obra 

que for feita lá nesse parque aí, a mão de obra vai ser feita por funcionários de 

Biritiba e Salesópolis. Isso aí deixou mais contente ainda, pelo menos teve um 

pouquinho de esperança para o nosso povo aqui. Obrigado, Sr. presidente”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Bom, esclarecidas aí essas 

questões do parque, é importante também para que os nobres pares estejam 

cientes do processo. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, e aí... vamos 

lá, que é uma coisa que nós discutimos aqui a um tempo atrás, que nós 

tínhamos uma expectativa do pré-sal, do recurso do pré-sal; não só Biritiba, 

mas para todos os municípios. Só que para o caso de Biritiba especificamente, 

nós íamos ter em torno de R$ 2.370.000,00, que seria um recurso que viria 

para o município até o final do ano. Só que infelizmente o pré-sal, ele atingiu 

apenas dois terços do que era esperado; estava estimado em R$ 106 bilhões, 

e caiu para R$ 69 bilhões. E como despencou o recurso do pré-sal, do leilão, o 

nosso município... quer dizer, não só o nosso, todos os municípios também, a 

estimativa de arrecadação também diminuiu. E infelizmente, nós caímos de 

dois milhões, trezentos e pouco para um milhão e cem. Então, nós perdemos aí 

praticamente um milhão e duzentos mil reais nessa queda, desse não objetivo, 

que era para atingir o leilão do pré-sal a nível Brasil, e, infelizmente, não só 

Biritiba, mas todos os municípios perderam. Salesópolis estava estimado em 

receber lá em torno de R$ 1,7 milhão, e caiu para R$ 880 mil. Então, 
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infelizmente, todos os municípios foram prejudicados e Biritiba foi prejudicado 

também dentro dessa não... de não ter atingido essa cota da venda do pré-sal. 

Mas é aquela coisa: o pouco, com muito, é muito; o nada, com muito, é nada. 

Então, que venha esse R$ 1,1 milhão aí e quiçá a gente consiga pelo menos 

fazer a quitação da previdência para que possamos sair do CAUC, que é uma 

briga que nós temos, que nós estamos aí numa dívida hoje em torno, com a 

Previdência do município, em torno de R$ 9 milhões. Na próxima sessão vou 

passar item por item, contrato por contrato; nós temos 9 milhões e pouco com a 

Previdência Municipal. E esse recurso, parte dele, pode-se pagar a 

previdência. Mas o mais urgente para sairmos o CAUC é 600... mais 

especificamente, até onde eu fiz o levantamento a semana passada, R$ 687 

mil. Então, quer dizer, até chegar o recurso do pré-sal, deve chegar a uns 700 

mil, e a prefeitura se, num planejamento, acredito que... creio eu que queira e 

que possa fazer isso, que deve - o certo seria isso -, quitar essa parcela, pelo 

menos essa parcela que está devendo de 600 e poucos mil do Biritiba-Prev, 

para poder sair do CAUC para poder ter recursos para poder firmar emenda. 

Falando ainda na questão de emenda, apenas para encerrar, eu sei que todos 

os vereadores aqui têm procurado seus deputados que apoiaram, para buscar 

recursos. Nas emendas estaduais, já saiu a previsão para 2020, a indicação de 

alguns deputados para emenda de 2020, tá certo? Eu não levantei, eu não 

consegui fazer levantamento de todos os deputados, mas eu gostaria de 

agradecer aqui ao deputado Campos Machado, que apresentou emenda - não 

vou falar o valor, porque também é para lembrar que todos de cabeça, mas 

depois posso até disponibilizar; Deputado Ênio Tatto, a Deputada Leci 

Brandão; a Leci Brandão até me surpreendeu porque ela fez uma emenda de 

500 mil e uma emenda de um milhão - de um milhão e meio. É uma deputada 

que não teve tanto voto na cidade, mas, mesmo assim, disponibilizou um 

milhão e meio de emenda parlamentar estadual para município. O Deputado 

Xerife do Consumidor, Deputado Marcos Damásio, Deputado Gambelli, 

Deputado Estevão, Deputado André do Prado... posso ter esquecido aqui 

algum outro deputado, mas foram os que eu lembrei de cabeça. Mas eu 

gostaria, de antemão, de agradecer a todos os deputados que apresentaram 

emendas estaduais para o orçamento de 2020 de Biritiba. E esses dias, nesses 

últimos cinco dias, eu fiquei pesquisando as emendas do governo federal, 

porque também o orçamento do governo federal também está sendo preparado 

nesse período. E hoje, pela manhã, eu consegui, depois de muito tempo 

pesquisando, muito tempo - passando noites até - eu consegui decifrar o 

orçamento do Governo Federal para os municípios. E aí vai um alerta a todos 
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os nobres vereadores para que possam fazer um trabalho corpo a corpo com 

cada deputado. Então vou pegar lá, vou dar um exemplo aqui, o deputado 

Abou Anni, um exemplo, do vereador Sergio, que é do PV; o deputado Abou 

Anni também é do Partido Verde. O Deputado colocou lá cinco milhões em  

infraestrutura para - a justificativa - para atender a demandas de infraestrutura 

nos municípios do Estado de São Paulo. E aí pega lá, aplicabilidade, São 

Paulo, localidade: a definir. Aí ele pega cinco milhões, ele coloca lá: a definir. 

Quantas etapas? 20. Isso representa o quê? Cinco milhões dividido por 20 

locais que ele pode mandar emenda. Então o vereador Reinaldo, vereador 

Juniel, vereadora Zuleika, aos vereadores; o deputado, ele faz a emenda, ele 

não faz especificamente para o município, olha, cravado - tem alguns que 

fazem cravado para o município, cravado para o município, mas, nas emendas 

impositivas, no relatório, se vossas excelências procurarem lá no site da 

câmara, vai estar constando... o deputado Alencar Santana, por exemplo, 

colocou lá dois milhões para aplicação em Centro de Zoonoses em diversos 

municípios do Estado de São Paulo; localidade 10, quer dizer, presume-se que 

é 200 mil para cada município... e assim vai. Então os deputados federais, eu 

acho que agora, de posse dessas emendas macrorregionalizadas que eles 

colocaram, que é a emenda geral, nós podemos fazer um trabalho com cada 

Deputado; olha, o vereador Sergio tem o deputado federal que ele apoiou e se 

elegeu, „Pô, deputado, você colocou lá 10 milhões para o estado de São Paulo 

para atender a diversos municípios, pô, inclui o meu município na sua 

demanda‟; vereador Reinaldo, vereador Juniel, o deputado Marco Bertaiolli 

colocou lá cinco milhões para infraestrutura nos municípios, ou cinco milhões 

do MAC para atender os municípios, dar atendimento à saúde, „Pô, deputado, 

vamos destinar tais recursos‟. Porque não está especificado no governo 

federal, na lei do orçamento, o município final. Tem alguns casos, sim, por 

exemplo, „x‟ milhões para Santa Casa de Mogi, „x‟ milhões para o Hospital de 

Barretos - estes estão especificados. Mas quando você pega no plano geral, 

acaba ficando aberto para que o deputado tenha, no momento oportuno da 

liberação da emenda, ele aplicar aonde deve ser feito. Então acho que aí tem o 

deputado Marcio Alvino, tem o deputado Bertaiolli, tem a deputada Kátia 

Sastre, enfim, tem uma série de deputados que dá para a gente fazer esse 

trabalho, dá para a gente fazer esse trabalho... o Guilherme Mussi, o Roberto 

Luciano, os deputados que tiveram votos aqui na cidade - isso não serve só 

para nós, vereadores, não, para as pessoas que estão assistindo nós através 

do Jornal do Povão, através do site da câmara, através dos órgãos de 

imprensa, essas pessoas que apoiaram os seus deputados também, pleiteiem 
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esses recursos, porque os recursos que vêm... quando eu vejo, eu fico louco 

da vida quando o deputado fala: „Ah, é Fulano, estou mandando o recurso por 

causa de Fulano‟. Você não está mandando recurso por causa de fulano, não, 

está mandando porque todo o voto que você teve na cidade, seja lá de  mil, de 

cinco mil, não foi só fulano que deu, foram cinco mil pessoas que votaram para 

você. Então você pensa muito bem antes de você falar que está mandando 

recurso porque „Eu tenho um compromisso com o Sergio‟. Não foi só o Sergio, 

que se fosse só com o Sergio, ele teria um voto só, que seria o voto do Sergio! 

Ele tem que falar que „Eu estou mandando recurso para a cidade em respeito 

ao eleitor da cidade que votou em mim, reconheceu e me deu o direito a voto‟. 

Então que fique bem claro isso; mas só para encerrar...”. O vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita um aparte: “Legal a fala do presidente, bem pautável, 

porque, por exemplo, Biritiba... Eduardo Bolsonaro, 700 e lá vai bordoada 

votos; Kim Kataguiri, 300 e poucos votos... diversos deputados que nunca 

apareceram no município... então seria uma boa hora para as pessoas que 

votaram ou as pessoas que são líderes partidárias, correr atrás desses 

deputados eleitos.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves retoma: “Eu 

agradeço a intervenção de vossa excelência, eu, particularmente, vereador 

Reinaldo, eu, particularmente, todos os deputados que tiveram votos na cidade, 

partindo dessa premissa, por exemplo, Deputado Alencar; o Deputado Alencar, 

se eu não me engano, quem trabalhou aqui foi... quem trabalhou, deu um 

apoio, um suporte para ele aqui foi o colega Everaldo, que é lá da Cruz das 

Almas, que foi ex-vereador dessa casa. E ele colocou lá, ele teve votos na 

cidade. Eu, particularmente, eu vou fazer um ofício, porque ele colocou a 

emenda lá 539013 - eu sei até o número da emenda, porque termina com 13;  

539013, essa é a emenda dele para zoonoses, e ele colocou lá dois milhões 

para diversos municípios. Eu vou fazer um Ofício, „Deputado, através da 

emenda 509313, solicito de vossa excelência que, desses montantes de dois 

milhões, que vossa excelência destine pelo menos 100 mil, 200 mil para nosso 

município‟. E aí entra a questão, por exemplo, do Kim, do Eduardo Bolsonaro, 

que todos fizeram essas emendas macros - todos fizeram - todos fizeram. 

Então só que teve alguns que foram eleitos pela mídia, não foram eleitos 

através de pessoas que o apoiaram, ou os correligionários eleitorais, foram os 

que foram eleitos pela mídia; Eduardo Bolsonaro, Tiririca, o Kim, Celso 

Russomano - esses já são naturalmente eleitos pela mídia, já são eleitos pela 

mídia. Mas nada impede nós pleitearmos, porque eles tiveram votos na cidade! 

Eu me recordo quando o Tiririca teve 1.200 votos na cidade! Pelo menos o 

Tiririca ainda mandou um recurso na época de um milhão. Então eu acho que 
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aí fica a lição de casa para todos os nobres colegas de casa, para que a gente 

possa fazer um esforço em conjunto nesse sentido de tentarmos. E, depois, 

caso algum colega queira ter um auxílio maior, eu estou à disposição até para 

poder... porque é difícil, é difícil... até você conseguir, até você achar a bendita 

emenda parlamentar do deputado, você roda, você fica cinco, seis, sete, oito, 

10 horas no computador pesquisando e você não consegue achar. Você tem 

que revirar, parece que os caras fazem para esconder mesmo! É um angu de 

caroço que você tem que achar o caroço lá... desse minúsculo. Mas com a 

persistência, a gente consegue; então a agulha no palheiro, nós conseguimos 

achar a agulha, agora sabemos o caminho. Então acho que seria de grande 

valia. Bom, antes de encerrar a presente sessão, na quarta-feira, dia 13, só 

lembrando a todos os nobres pares, nós temos a nossa audiência pública 

sobre a questão do orçamento do município para o ano 2020. Então seria 

importante todos participarem. Eu só vou confirmar os trabalhos que têm 

pendentes na casa e confirmar também com a comissão de saneamento que 

está discutindo a questão da SABESP, convênio SABESP, se é possível 

fazermos uma reunião das comissões na quinta-feira às 15 horas, porque eu 

não sei que pé que está; eu não conversei com a comissão ainda, preciso 

saber que pé que está pra ver se existe a viabilidade da gente levar para o 

plenário essa questão. Então quarta-feira fica confirmada a audiência às 14 

horas. E, na segunda-feira, devido ao feriado municipal do dia 20 de dezembro, 

que é Dia da Consciência Negra, foi antecipado para segunda-feira. Então 

especificamente na semana que vem, nossa sessão será na terça-feira no 

horário regimental. Eu confirmei com o professor Sergio também e não haverá 

também expediente nas unidades escolares do Estado. Então isso vai facilitar. 

Então terça-feira a próxima sessão, terça-feira, dia 19 de novembro. Então, 

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, 11 de 

novembro de 2019. 
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