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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019.  

 

Aos três dias do mês de junho de 2019, às quinze horas, no Plenário “Vereador 

João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fernando José Gonçalves, 

Fábio Rogério Barbosa, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, 

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 Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que procedessea chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 

007 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara.O Sr. Presidente solicitou aleitura, discussão e votação da 

Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de maio de 2019. O Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. 1.O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Ofícios n.º 081 e 

082/2019. 2. Ofício nº 081 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 162, 164 ao 168/2019 

*Decreto n° 3.390, 3399, 3406/2019 *Lei n° 1.860/2019. 3. Ofício n.º 082/2019 - 

SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 163, 169/2019 *Lei n° 1.861, 1.862/2019. 

Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura das Indicações nº 155 a 159/2019.1. Indicação nº 155/2019, de autoria 

do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente 

para que seja feita a manutenção do tipo roçagem dos acostamentos da 

Avenida dos Caquizeiros em toda a sua extensão desde sua entrada no Bairro 

do Pomar do Carmo, assim como uma operação de tapa buracos nesta mesma 

via da entrada do Pomar do Carmo até o Gunji. 2. Indicação nº 156/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Luiz Vaz 

de Camões, no Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda sua extensão. 
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Esta é uma reiteração da indicação n° 94, 231, 317 e 374/2017, 011 e 079e 

116/2019. 3. Indicação nº 157/2019 de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Granja Fundão, no Bairro do 

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

n° 077e 117/2019. 4. Indicação nº 158/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

o mesmo interceda junto à Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Nilo Garcia e na Estrada Santo 

Antônio, Sogo, nesta Cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração 

das indicações n° 081, 082, 228, 297 e 384/2017, 078 e 118/2019.5. Indicação 

nº 159/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja feita a manutenção em toda sua extensão dos bicos 

de lâmpadas na Rua Joaquim Leite de Miranda, no Bairro Jardim Alvorada C. 

Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 043/2019. AUTORIA NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 1.Projeto de Lei Nº 043/2019: 

Institui o Programa de Roteiro Turístico das Águas de Biritiba Mirim 

incentivando a pesca esportiva e passeios turísticos. Terminados os Projetos 

em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 138 a 147/2019. AUTORIA DO NOBRE 

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

votação o Requerimento nº 138/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

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

sejam tomadas providências com a reforma e limpeza do ponto de ônibus 

localizado na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo a base da 

Policia Militar e a limpeza do local. Este requerimento reitera os requerimentos 

de n° 133/2017 e n° 312/2017 e n° 193/2018. APROVADO. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 139/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja feito estudos para ser instaladas lixeiras em todos 

os pontos de ônibus do município. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: ““Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Robério, e foi muito 

feliz no requerimento, até porque a gente sabe a situação que está a cidade, 

muito suja. Hoje eu vindo para cá, eu percebi que é muito lixo na rua. A gente 
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sabe que muita gente não tem consciência de estar jogando seu lixo, mas 

parabéns. Se nós tomarmos... colocar lixeira nos pontos de ônibus, ter mais 

incentivo, porque nós temos muitas poucas lixeiras na cidade. Então meus 

parabéns, e gostaria de assinar junto com o senhor, se assim permitir!”. 

APROVADO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 140/2019: 

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

Departamento Competente para que seja tomado as devidas providências em 

relação ao serviço de limpeza e roçada na calçada da Av. Maria José de 

Siqueira Melo (altura da Creche Municipal Otávio Garcia Fernandes e do 

cemitério municipal). APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

141/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser estudada a 

possibilidade da liberação de um veículo para Secretaria Municipal de 

Agricultura. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: ““Eu 

queria dizer a todos aí que esse requerimento aí se faz conta devido a ter muito 

veículo parado pelo Pátio Municipal lá, que têm condições de serem levantados 

ainda, e estão lá a Deus dará. Então acho que cabe à prefeitura liberar esses 

veículos aí que estão no pátio aí, que têm poucas manutenções a serem feitas 

aí e ceder à Secretaria de Agricultura devido ao fato de a mesma estar 

conduzindo até o bairro do Casqueiro, o tratorista e o trator estão indo até lá e 

isso aí dá um desgaste no veículo pesado. E nisso aí, com esse veículo, 

poderia deixar o trator lá para servir aos munícipes de lá, das plantações lá, e 

trazer o motorista e também fazer a fiscalização no setor de ajudar aí os micros 

e pequenos produtores da cidade. Obrigado!”. APROVADO.5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 142/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

que possa ser colocada uma lombada e/ou redutor de velocidade na Av. 

Reinaldo Benedito de Melo, defronte ao Colégio Mundo. 

APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORESJUNIEL DA COSTA 

CAMILO E REINALDO PEREIRA JUNIOR. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 143/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que seja feito a manutenção da Rua Nilo Peçanha no Bairro do Jardim 

Yoneda. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 144/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja feita 
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a colocação de pontos de iluminação e a rede secundária se necessária para a 

Estrada Kobayashi em toda sua extensão.APROVADO.8. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 145/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente 

para que seja feita a colocação de pontos de iluminação e a rede secundária se 

necessária para a Estrada Velha de Biritiba, da altura da Estrada Kobayashi até 

a Estrada da Granja Fundão em toda sua extensão. APROVADO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 146/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo apresente no Projeto de Lei referente aos 

Serviços de Tratamento e Abastecimento de Água e Esgoto, em nosso 

município previsão de extensão de REDE para as subáreas seguintes: I – 

Subárea de Urbanização Consolidada – SUC; II – Subárea de Urbanização 

Controlada – SUCt; III – Subárea de Ocupação Diferenciada – SOD. 

O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar a vereadora, tendo em vista a importância deste requerimento e 

faço... peço que deixe assinar junto o requerimento, tendo em vista que a 

Sabesp tem que apresentar um projeto de melhoria para nossa cidade, onde 

vários lugares não são atendidos pelo saneamento. Obrigado”. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Então, visto que o 

nobre prefeito irá apresentar esse projeto do saneamento… de tratamento e 

abastecimento de água e esgoto, é importante que ele coloque todas essas 

subáreas, porque se ele não colocar, qualquer empresa, independente de ser 

Sabesp ou não, não vai atender a localização de SOD, né? Então é muito 

importante que ele já mande para essa Casa previstos no projeto dele. Muito 

obrigado!”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: ““Só 

para fazer a manifestação em cima do requerimento de vossa excelência, 

vereadora Zuleika, na realidade existe a lei específica estadual que já delimitou 

a SUC, SUCt, SOD, enfim, todas as subáreas. O saneamento ambiental, ele só 

é passível de atendimento na área SUC e SUCt. As duas áreas, ele é passível 

dentro da lei estadual. Tá certo? Dentro da lei estadual. Nós estamos em 

discussão já desde o ano passado a questão do plano diretor. E, no plano 

diretor, numa das audiências que nós participamos inclusive vai justamente de 

encontro com o requerimento de vossa excelência, de que pudéssemos 

expandir toda essa área: SOD, SUC, SUCt, que já está contemplada, mais a 

SDO, enfim, todas as subáreas que fossem passíveis de atendimento de 

saneamento ambiental de água e esgoto, por quê? Porque como vossa 

excelência falou: independente de ser Sabesp ou não, hoje está caducando lá 
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a MP do saneamento, que tivemos até reunião com a Sabesp; que tenha 

dentro do plano diretor condições de fazer essa ampliação. O que ocorre é que 

essas subáreas que estão sendo citadas no requerimento de vossa excelência, 

caso o Prefeito não faça uma lei específica para essa subárea, nós podemos, 

quando vier o plano diretor para essa Casa, incluirmos essas subáreas também 

para atendimento do saneamento ambiental, né? Porque a Sabesp, ela alega o 

seguinte, como não é rentável, ela alega o seguinte: a lei específica não atende 

saneamento ambiental na área SOD, na área SUCt II, ela não atende, só 

atende na área SUC. Então a Sabesp não pode. Isso foi a informação que eu 

tive da própria Sabesp na época, né? Então é uma informação que eles estão 

utilizando essa lei estadual para não realizar um tipo de ampliação necessária 

para o nosso município.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Então, se for previsto essas subáreas no contrato com 

quem for vir a fechar, ela é obrigada, sim, a fazer. A lei não barra… O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves pergunta: “No contrato Sabesp?” A 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos explica: “Não, no caso da 

Sabesp ou de qualquer outra empresa. Tem que estar previsto no contrato que 

a prefeitura fechar. Então, no projeto de lei já tem que prever essas subáreas. 

Se estiver previsto a SUD, ela tem que fazer, entendeu? Ela pode expandir 

nessas áreas; a lei não barra, não. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “A lei estadual, ela dá direito a atendimento de saneamento 

ambiental na área SUC…” A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

diz: “Então, a SUD também, se estiver previsto no trabalho dele, no plano de 

trabalho dela de investimento…”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Na área SUC; a lei estadual, ela permite na área SUC.”. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos diz: “Na SUD também…”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “No plano diretor aqui, no plano 

diretor é que nós vamos expandir essas áreas.”. A Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos diz: “Então, só que não pode deixar de ter; 

porque se não estiver, nenhuma empresa que fechar vai fazer…”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Sim, sim. Não vai estar 

contemplado no plano diretor.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos explica: “Tem que estar previsto no projeto lei.” O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Aliás, falando em plano diretor, nas últimas 

conversas que tivemos, a prefeitura parece que vai reativar, a partir do mês 

que vem, as atividades; os vereadores que estão acompanhando mais 

próximos aí a questão das audiências do plano diretor, parece que a partir do 
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mês que vem a prefeitura vai retomar esse projeto do plano diretor.”. A 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos diz: “Então, presidente, 

continuando, só pra concluir, essas subáreas, elas já têm que que estar no 

plano de investimento da empresa que for executar os serviços, e ainda a 

gente pode pleitear um benefício pra nossa cidade, certo? Fora essa expansão 

do serviço. A expansão é obrigação da empresa que for contratar. A gente 

pode pleitear algo a mais para o nosso município, porque ele fornece água pra 

tantos lugares, certo?”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Na 

realidade, só pra título de informação, que ainda está o tema em discussão, 

essa semana eu vou baixar uma portaria nomeando alguns membros da Casa 

para fazer esse acompanhamento contrato Sabesp/prefeitura. Isso ficou 

acordado entre o Executivo de que nós encaminharemos, através de uma 

comissão, as demandas da Câmara, do que a Câmara pensa nesse pleito junto 

com a Sabesp, né? Porque se for só deixar na mão do Executivo, do jeito que 

está indo, aí vai simplesmente assinar. E nós tivemos uma reunião lá, da qual 

participaram alguns vereadores, e nós vimos como é que está a situação com a 

Sabesp. Se nós não batêssemos o pé, ia assinar o contrato e nós não íamos 

ter retorno nenhum. Então, mediante o posicionamento do vereador Marcelo, 

que foi com mais ênfase, o vereador Jorge, que estava presente, vereadora 

Zuleika e esse vereador, nós vamos formar uma comissão para fazer esse 

acompanhamento junto com a assinatura do contrato da Sabesp.”.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 10. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 147/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Rio 

Tamanduateí, Rio Guacá, Rio Paraitinga, Rio Grande, Rio Pardo, Rio Turvo e 

Rio Paraíba, ambas localizadas no Bairro Vertentes. APROVADO. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Sr. presidente, gostaria que o 

senhor permitisse a minha retirada no plenário, já que não há mais serviços a 

se tratar nessa Casa, para mim atender a um munícipe no meu gabinete.”. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, tendo 

em vista que não tem mais trabalho a ser apresentado, gostaria de solicitar a 

minha dispensa para que eu possa atender um munícipe em meu gabinete.”.O 

Sr. Presidente concede aos vereadores suas retiradas do plenário. O Sr. 

Presidente solicita ao Segundo Secretário que faça a chamada nominal dos 

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

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



7 
 

presidente, toda a mesa diretiva, nobres pares, munícipes todos aqui 

presentes, imprensa, uma boa tarde a todos!Hoje vou ser breve na minha fala, 

mas gostaria também de informar à população que... parabenizar a comissão 

de saúde que marcou uma reunião quinta-feira, dia 30, e estava a maioria dos 

vereadores aqui presentes,e todos fizeram bastante questionamentos, e o 

prefeito esteve presente aqui nessa Casa, seus secretários, Secretária de 

Saúde, de Meio Ambiente, o Adolfo, de Obras,aonde esse Vereador fez alguns 

questionamentos, que é uma obra que foi concluída, mas está lá parada, se 

deteriorando e a população que sai perdendo. Então eu fui breve, perguntei 

para o prefeito o que impede, porque muito se diz e pouco se faz.Então fui 

direto no assunto e deixei sempre pautadoisso para ele, para os técnicos, que 

são da área técnica, se tem condições de abrir aquele posto de saúde do 

Castellano ou não.Informou que tem, sim, que estão correndo atrás,estão 

empenhados e têm certeza que vão conseguir reabrir aquele posto de saúde. 

Gostaria de parabenizar o prefeito, que está empenhado, se colocou à 

disposição, que veio aqui a essa Casa.É muito importante esse elo. Isso é 

muito bom!Então a população também tem que estar ciente do que está 

acontecendo.Mas também já pedi...que já estão aí há 8 meses aí à frente e 

essa reunião só aconteceu agora.Então pedir também aqui ao presidente da 

Comissão que daqui a um mês, dois meses ou três meses,marque uma nova 

reunião para cobrar de novo essa situação, porque senão fica a Deus 

dará:“Estamos vendo...”, já se passaram aí dois anos e nada foi feito.Então 

essa é minha indignação aí, e nós estamos sofrendo muito.Gostaria também 

de fazer um apelo ao senhor Prefeito, quenossos bairros estão sofrendo; 

inúmeras pessoas ligam, procuram, estão aí vários requerimentos, várias 

indicações, faço pedido diretamente; e estão aí: nossas estradas aí rurais aí 

sofrendo.Quero que ele entenda, sei que... entendo todas as dificuldades dele, 

mas estamos sofrendo.Tem pessoas que moram aí muito afastadas, têm 

muitas vezes exames médicos e não conseguem nem chegar. Então essa é 

minha indignação também.E o resto, desejar a todos uma boa tarde, que Deus 

possa abençoar grandiosamente. E eu estou esquecendo:gostaria de 

parabenizar o festival do Cambuci que aconteceu neste final de semana, uma 

festividade maravilhosa, aonde é uma fruta nativa da nossa região aí que 

percorre as nossas cidades aí vizinhas, onde a gastronomia é 

maravilhosa.Parabéns a todos os organizadores, foi uma festa muito 

gostosa!Muito obrigado!”.O próximo Vereador inscrito é o VereadorFábio 

Rogério Barbosaque, com a palavra, diz: “Sr. presidente, mesa diretiva, 
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nobres vereadores, público presente, funcionários,boa tarde!Hoje eu vim aqui 

para falar de coisas boas;criticar, a gente critica, mas vamos falar de coisas 

boas então.Parabenizar a Secretaria de Cultura da nossa cidade por ter criado 

a Rota do Cambuci aí, onde nós conhecemos muitas pessoas aí dessa Rota do 

Cambuci, bem como lá de Palhereiros, Largo do Cambuci, várias regiões do 

nosso estado, e por trazer a cultura de volta para nossa cidade, uma cultura 

que traga a família realmente.Chega daquelas festas que estavam tendo aí, 

que não trazia nem credibilidade da polícia militar para a gente.Agora veio uma 

festa decente, estão trabalhando para isso!Queria agradecer também à OPP,à 

CEPM, bem como àCâmara Municipal de Mogi das Cruzes por ter me 

convidado ao Primeiro Workshop sobre política.E nesse workshop, tive contato 

lá com o Coronel Tadeu do PSL, como o Coronel Meca, e já me chamaram 

lá,bem como presidente da Câmara e a quemestiver interessado aí, para a 

gente tratar sobre melhorias na nossa cidade. Como eu disse, estamos sendo 

procurados e vamos lá buscar as melhorias para nossa cidade. Coronel Meca e 

Coronel Tadeu do PSL, muito obrigado!A minha situação hoje aqui em Biritiba, 

eu estou dando tiro para todo lado; pombo que cair está sendo aceito.E eu vou 

fazer o uso disso aí para a gente trazer a melhoria para nossa cidade e trazer 

coisas boas, é o que importa hoje.Gente, conte com a gente!Muito obrigado, 

senhor presidente! Obrigado a todos, boa tarde!”.O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Reinaldo Pereira Júnior que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, 

nobres pares, a todos aqui presentes,imprensa presente,boa tarde!Hoje vou 

ser breve, queria agradecer à administração por responder alguns 

requerimentos meus que foram protocolados desde fevereiro, já estamos em 

maio, mas pelo menos foram respondidos.A questão dos veículos que já se 

encontram em licitação para resolver os problemas do carro, disse aqui o 

procurador que dentro de um mês, dois meses estará sendo efetuada a 

licitação.E a manutenção de veículos, também algumas cópias de documentos 

que este vereador solicitou, e também queria parabenizar o Secretário de 

Cultura Sandrão pelo Festival do Cambuci, onde foi bem movimentado, pelo 

que eu vi através do Facebook.Não pude estar presente, pois tinha outros 

compromissos agendados.E isso é muito importante devido à nossa cidade 

estar numa situação de descrédito, quando um secretário toma iniciativas não 

só como essa, como outras que o secretário já vem tomando e colocando em 

evidência em nosso município, é muito importante!Queria parabenizar ele e o 

prefeito pelo evento.Obrigado, Sr. presidente!”.O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Meloque, com a palavra, diz: “Boa 
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tarde, Presidente, Jorge, nosso secretário, demais membros da câmara, 

pessoal da imprensa aí, Márcio do Jornal do Povão.Eu quero cumprimentar 

aqui o nosso amigo aí, o Vicentinho que está aqui e cumprimentar os demais 

assessores e funcionários da Casa.Eu venho aqui hoje só para também 

parabenizar o Secretário da Cultura pela iniciativa da Festa do Cambuci. É uma 

festa nova, Claro, se às vezes não atingiu, até por causa do mau tempo 

também, pelo menos está prestando algum trabalho com eficiência na sua 

pasta.Então parabenizar aí ao Sandro pelo seu serviço na pasta da 

Cultura.Gostaria de também, já que hoje é dia de boas novas, também falar 

que saiu a licitação para construção da rotatória do Pomar do Carmo, rotatória 

essa que desde a gestão passada,Waltinho, Lourival, Jorgeeu e mais outros 

vereadores fizemos um trabalho pedindo tanto da Nova Biritiba, como do 

Pomar do Carmo, e que hoje foi atendido.Houve também um trabalho de nós 

junto ao proprietário da área, o Marcelo Mahfuz, e conseguimos.Foi publicada 

no Diário Oficial do Estado a abertura do processo de licitação para contratar a 

empresa para fazer as obras. E ovalor estimado da rotatória é em R$ 

2.724.147, pelo prazo de oito meses.Então ainda a gente vê aqui o trabalho da 

nossa gestão, na época também o então... também parabenizar o ex-prefeito 

Carlos Alberto Taino, o Inho, pela luta também junto ao André do Prado, e 

mostrar que políticas ainda estão sendo refletidas nessa gestão.E hoje também 

iniciam os trabalhos da Nova Biritiba.Estava tendo um problema lá de doação 

de área, desapropriação; foi entrado em acordo, então nós teremos também, 

que foi um pedido até por ter vários acidentes ali, várias mortes, 

atropelamentos.Essas duas rotatórias, parece que não, mas vão beneficiar 

muito a gente aqui; perderam várias pessoas lá.Era um pedido também do 

finado Flávio mesmo, que veio aqui fazer até abaixo-assinado, né?Que nos 

deixou a semana passada de maneira trágica aí... então vamos comemorar 

que é obra vindo aí e os deputados estão mostrando a que vieram, e isso não é 

trabalho de emenda só, é trabalho de força, de uma mediação, e que não 

houve a perda mesmo com a mudança do governador.Nesse trabalho, é 

política é isso,às vezes, você não está com o prefeito que é do seu partido, 

como no caso do governador do Estado, mas a política, e o governador, o bom 

executivo, tanto seja prefeito e governador,ele atende às demandas da 

oposição, desde que elas sejam demandas justas, demandas que são 

necessárias.Você não pode, sóporque uma pessoa é às vezes da oposição, 

mas ela traz uma demanda legitimadaali, que você tem que atender e que vai 

beneficiar a população. Então eu agradeço aogovernador do estado, 
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Governador Dória, por entender isso e autorizar aí agora a publicação e 

contemplar a outra rotatória.A outra está começando hoje,a qual a gente vai 

encontrar com o deputado André do Prado e Márcio Alvino também agora a 

pouco.Gostaria até de pedir licença ao presidente, não havendo mais nada a 

se tratar, para que eu possa me encaminhar ao encontro dos deputados agora, 

por gentileza.”.Não havendo mais Vereadores inscritos para fazerem uso da 

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

finais: “Bom, antes de encerrar apresente sessão,eu só gostaria de passar uns 

dois, três tópicos apenas.O primeiro é um resumo dos trabalhos apresentados 

no mês de maio: foram 34 indicações, três projetos de lei,dois projetos de lei do 

Executivo, um projeto de resolução, 39 requerimentos, três moções de pesar, 

duas moções de aplausos; um total de 82 trabalhos apresentados, uma média 

de seis trabalhos e meio por vereador.Um outro ponto que eu gostaria também, 

como todos, é fazer ecodas palavras de todos que utilizaram e parabenizar a 

Secretaria de Cultura, bem como todas as secretarias envolvidas no projeto do 

Festival do Cambuci que se realizou sábado e domingo.Foi uma festa muito, 

muito bonita.Uma festa onde contemplou diversas modalidades de degustação 

com a fruta do Cambuci, não só a pinga, mas o licor, o doce, a torta...houveum 

concurso ali realizado com diversos pratos e bebidas do Cambuci. E foi uma 

grata surpresa, prova disso, que o Cambuci, além dele ser uma fruta boa para 

se colocar também para fazer o licor e a pinga, ela também é uma fruta que 

gera renda, né? Isso é o mais importante, ela gera renda através da 

comercialização dos doces, tortas,pratos, todos os tipos de pratos que se pode 

fazer com o Cambuci. E ontem ficou bastante claro isso, até expandiu um 

pouco mais pra quem pratica e cultiva a prática do Cambuci.Então meus 

parabéns àSecretaria de Cultura e a todas às secretarias envolvidas, que não 

foi somente a Secretaria de Cultura,tiveram outrassecretarias envolvidas 

também.Então, mas o mérito, é lógico, como quem está à frente é a Secretaria 

de Cultura,então, nossos parabéns pelo evento, um evento muito bem 

planejado. É uma pena, como disse o vereador Marcelo, a chuva interrompeu, 

atrapalhou um pouco, mas na realidade, os próximos anos...É o primeiro ano 

do Festival do Cambuci, que entrou na Rota do Cambuci, Biritiba entrou na rota 

e é o primeiro ano.Nos próximos anos, vai se adequando, vai se aperfeiçoando, 

vai se qualificando e secredenciando cada vez mais para se tornar um grande 

evento. Bom, e um último ponto que eu gostaria de colocar, na sessão 

passada, mais especificamente eu e o vereador Sérgio até tivemos uma 

discussão lá, na qual o Vereador Sérgio havia solicitado... que havia solicitado 
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os pareceres do Tribunal e que ele não havia recebido.Eu, durante a 

semana,até conversei com o vereador Sérgio, falei:„Sérgio, vocême desculpe 

se de repente a Casa não te entregou como deveria.‟. Mas eu pedi para ir a 

fundo, Vereador Sérgio.E no dia... até porque eu também tenho que cobrar; da 

mesma forma que eu sou cobrado, eu também tenho que cobrar.No dia 

15/03,mais especificamente,às 14h03, foi colocado no computador de vossa 

excelência todos os pareceres conforme vossa excelência solicitou, 

todos.Então quando vossa excelência coloca aqui:„Eu gostaria de citar que aqui 

há três meses, usando essa Tribuna,pedi documentação referente à 2015, eu 

fiz o pedido daqui, foi verbal, porém está registrado na ata.Eu pedi essa 

documentação, essadocumentação não veio...‟ aí,o senhor me desculpe, mas 

ela foi.Ela foi entregue para sua assessoria e se a sua assessoria não 

comunicou à vossa excelência de que havia sido entregue,então nem os 

funcionários e nem essa presidência pode ser culpada se, de repente, o 

trabalho do gabinete de vossa excelência não terhavido comunicação com 

vossa excelência, tá?Então que fique registrado isso, porque foi entregue e foi 

não só para vossa excelência, foi entregue para todos os gabinetes que 

estavam à disposição para receber esse material, mais especificamente para 

vossa excelência, tendo em vista vossa excelência ser o autor do requerimento 

verbal no plenário.”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Já conversamos sobre isso semana passada, né,acho que ficou claro na 

conversa que tivemos.Conversei com a Vanderli a respeito também.Inclusive, 

quando foi identificado esse problema, que já foi identificado semana passada, 

foi colocado assim, o funcionário que foi lá:„Eu preciso instalar algumas coisas 

aqui‟.Em momento algum foi dito que era o parecer e, como era para instalar, 

ele não se atentou e aí falhou, sim, o meu assessor,de não ter informado que 

estava instalado no meu computador.Mas em momento algum foi dadaa 

informação precisa:„Aqui estão os pareceres que foram solicitados‟, mesmo 

porque não foi em momento algum assinado algum documento ou foi dada 

alguma explicação:„Esses aqui são os pareceres que foram pedidos, eu preciso 

colocar os arquivos aqui... tudo bem?‟.Então falhou ele de não investigar o que 

seriam esses arquivos, falhou o assessor.Isso já deixei bem claro para ele, 

porque falhou o assessor nesse momento.Mas uma vez que foi requerido,„Está 

aqui o documento que foi solicitado‟, e fala claro as coisas que estão 

acontecendo,não simplesmente...tanto é que eu questionei, falei:„Foi passado 

algum documento?‟.„Não,não foi passado‟.Aí conversei com a Vanderli: „Não, 

acho que não foi mesmo‟; o Edésio: „Não, eu me enganei...‟. O próprio Edésio 
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falou: „Eu não me lembrava se tinha sido colocado ou não.‟. Então houve um 

mal-entendido; já solucionado o mal-entendido, só que as coisas sejam mais 

claras também:„Vai ser colocado documento?‟,„Vai.Esse aqui é o documento 

referente a tal pedido‟.Acho que fica claro.Quando isso acontecer, Sr. 

Presidente... a gente assina tanta coisa, vamos colocar isso por 

escrito?Quando chegar o documento:„Ó, está aqui o documento,assinapor 

gentileza‟.Pronto, resolveu o problema!”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Eu entendo vossa excelência, vereador Sérgio, só para 

deixar bastante claro de que essa presidência,ela não se furtou em momento 

algum de entregar qualquer tipo de documento.Se a assessoria da Casa pecou 

em não protocolizar, eu até concordo, mas também eu não posso... ninguém 

vai entrar, me desculpe, dentro da minha sala e instalar qualquer coisa no meu 

computador e eu não tomar ciência do que está acontecendo!No mínimo a 

assessoria - e eu não estou julgando o mérito do seu assessor, que é seu 

assessor, trabalha com vossa excelência - mas no mínimo:„O que quese 

colocou aqui?Eu quero saber o que está sendo colocado aqui para que eu 

possa passar para o vereador.‟.„Estão sendo colocados os pareceres que ele 

solicitou do tribunal‟.Pronto!Que fique bastante claro que foi entregue.Essa 

presidência, ela não é a dona da verdade, não é a dona da razão, mas é assim: 

quando nós estamos na razão, nós temos que justificar o porquê nós estamos 

na razão. E da forma que foi colocado, parecia que essa presidência não 

tomou as devidas providências de passar a solicitação para atender a 

solicitação mais especificamente de vossa excelência.”. O Vereador Sergio de 

Paula Francoresponde: “Só pra finalizar: quando a gente conversou na sala de 

reunião, 10 dias antes da sessão, inclusive vossa excelência me disse:„A gente 

vai colocar em votação logo, você já leu os pareceres e tal...‟, eu falei:„Não os 

recebi.‟.E já conversamos sobre isso de maneira informal.E naquele momento 

também, vossa excelência não foi investigaro porquê, não entendeu, talvez... 

ficou mal-entendido ali.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

responde: “Na realidade, eu não preciso investigar, Vereador Sérgio. Se 

protocolou dentro do gabinete do senhor,o assessor do senhor não viu que 

protocolou lá, eu vou ter que acompanhar o que foi protocolado dentro do 

gabinete de vossa excelência?”. O Vereador Sergio de Paula 

Francoresponde: “Falhou informação, mas a gente...”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Acho que faltou informação do seu 

assessor passar para o senhor e falar: „Olha, vereador, está aqui, está 

resolvido o problema, está entregue.‟.” O Vereador Sergio de Paula 
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Francodiz: “Isso. E a Casa também não tomou o cuidado. Assunto encerrado 

sem problemas, Sr. presidente.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Gostaria, ainda em tempo, de estender aos demais 

vereadores, que se quiserem acompanhar o início dos trabalhos, estão lá os 

deputados; gostaria de convidar a todos os vereadores, que eu acho que a 

vitória é do município.Como representante do Partido Liberal, gostaria de 

convidar a todos, estoume encaminhando pra lá, aqueles que puderem ir serão 

bem recebidos ali na Nova Biritiba. Muito obrigado!”. O Sr. Presidente 

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

agradeçoaos presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 03 de junho de 2019. 
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