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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.  

 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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, Lourival Bispo de Matos, 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, Sergio de Paula Franco, que procedessea chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 016 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 12 de agosto de 2019. O Nobre 

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

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Ofícios nº 117 e 057/2019.2. Ofício n.º 117/2019 - SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias 

n°235 ao 237/2019. 3. Ofício n.º 057/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha 

balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês 

de julho de 2019.Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 210 a 215/2019. 1. Indicação nº 

210/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda à Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Santa 

Catarina no trecho que equivale aproximadamente 2km, desde o término do 

asfalto até o ponto final próximo ao Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda a 

sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 163/2019. 2. Indicação nº 

211/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda à Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 

Alameda dos Girassóis e Alameda das Primaveras, Loteamento Tico City, 

nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 
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193/2017, 038, 064, 091, 173/2018 e 164/2019. 3. Indicação nº 212/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda à Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua da Paz, 

no Bairro Loteamento Chácara São Francisco, nesta cidade, em toda a sua 

extensão. 4. Indicação nº 213/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

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

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

reparos, operação tapa buracos, na Rua Oliveira Camargo, no Bairro Centro. 5. 

Indicação nº 214/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feito reparos nos 

bloquetes, na Rua Henrique Peres na altura da Rua José Luiz Cembranelli, no 

Bairro Centro. 6. Indicação nº 215/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio 

de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar reparos no guard-rails instalado na ponte do Rio Tietê, 

localizada no Bairro Rio Acima.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Eu gostaria de registrar aqui a presença do Capitão Maurício Matias da 

Silva, como comandante da 3ª Cia. do 17º Batalhão da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo. Gostaria de convidá-lo para fazer parte da Mesa Diretiva. 

Gostaria de solicitar ao vereador Fábio Mohammed para que possa conduzir o 

capitão até à Mesa.”. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto deLei nº 

058/2019.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de Lei nº 058/2019: 

Altera a Lei Municipal n° 1.555, de 02 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 

a Autorização Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com o 

Consórcio Público denominado Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios 

do Alto Tietê – CONDEMAT, e dá providências. Terminados os Projetos em 

Deliberação, iniciou-se a ORDEM DO DIA.O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Eu solicito de vossa excelência, se for possível, a inversão da 

pauta com relação à Moção de Aplausos nº 019/2019 de autoria de Juniel da 

Costa Camilo e Reinaldo Pereira Júnior.”. O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes da leitura, gostaria de 

registrar também que encontra-se presente o cabo PM Ricardo Siqueira Ribeiro 

Gomes, o cabo PM João Dias da Rocha e o cabo PM Fabiano Cantreva Pinto e 

o cabo PM Alencar, dos quais os três primeiros são homenageados na 
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presente moção.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de 

Aplausos nº 019/2019.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES JUNIEL DA 

COSTA CAMILO E REINALDO PEREIRA JUNIOR. 1. Em única discussão e 

votação a Moção de Aplausos n° 019/2019 – Ao Cabo PM Ricardo Siqueira 

Ribeiro Gomes, Cabo PM João Dias da Rocha e Cabo PM Fabiano Cantreva 

Pinto. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o vereador Juniel e o Reinaldo pelo reconhecimento à nossa 

polícia aqui em Biritiba Mirim. Todo dia acontece os mesmos casos aí; a nossa 

polícia agora está sendo reconhecida por essa Casa, dando os parabéns aí. A 

gente ia apresentar, juntamente com o Marcelo, essa moção, mas para não 

quebrar o protocolo e respeitar a ética aqui, deixamos muito gratos pela Polícia 

Militar. E dizer também aqui que é gratificante ver amigos que nem o cabo 

Rocha aí... viemos lá de 93; o Rocha em 93 me viu nessa polícia e está me 

vendo hoje também; Fabiano aí... está em Brás Cubas ainda, né, Fabiano? 

Guararema agora, né? Mas morando em Brás Cubas? E eu, saindo daqui, 

trabalhava lá, fazia questão de passar na frente da casa dele lá em Brás 

Cubas, porque aqui na polícia a gente tem um negócio chamado 

“companheirismo”, e é muito legal aqui o companheirismo, a devoção. E 

agradecer de vê-los nessa Casa! Sejam bem-vindos, ainda mais o cabo Rocha, 

que fica... não é muito do feitio dele, né, Rocha, participar de coisas assim. Ele 

é meio acanhado. Mas são ótimos profissionais! E gostaria de poder assinar 

junto com os senhores essa moção!”.O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a fala do vereador 

Fábio; pode assinar junto, sim, fique à vontade, e já estendo a todos os demais 

vereadores, quem quiser assinar a moção, é de grande valia! E falar da PM 

aqui no nosso município, então a gente tem que ter um carinho, tem que ter um 

respeito, porque a gente sabe as dificuldades que eles enfrentam aqui dia a 

dia. Então a gente sabe as dificuldades que eles enfrentam, mas eles não 

fazem corpo-mole; eles são pessoas que vivem e fazem por amor. Então, 

assim, é o mínimo que essa Casa poderia oferecer, é o mínimo que a gente 

poderia oferecer pra eles, mas é pra ter incentivo mesmo, assim como... Mas é 

o máximo que a gente pode oferecer, mas é de coração, e eles sabem o 

carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por todos eles. Então muito 

obrigado! Agradeço pela aprovação dessa moção de aplausos a todos e 

estendo a todos os vereadores que assinem junto. Será de grande valia, muito 

obrigado!”.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, eu gostaria de parabenizar os autores dessa moção de aplausos e, 

em especial, parabenizar aos policiais militares que tiveram essa ação – faz 
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parte do trabalho. E também sempre dizer que a grandiosa Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, que eu acredito que todos podem contar com a Polícia 

Militar, principalmente pra manter a ordem, né? Isso é bastante importante. 

Então os policiais estão todos, todos estão de parabéns. Muito obrigado, Sr. 

presidente.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também não 

poderia ficar fora desse... parabenizar os vereadores Juniel e Reinaldo por 

esse trabalho apresentando essa Moção de Aplausos; Juniel e Reinaldo: 

parabéns! A nossa Polícia Militar às vezes é mal atendida, mas na maioria das 

vezes eles são nossos heróis, viu, Sr. Capitão? Eu quero, em especial, 

parabenizar ao meu grande amigo, o Ricardo, que eu o tenho como meu 

parente mais próximo; parabéns a todos vocês, muito obrigado!”.O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Também não poderia deixar de 

realmente fazer algumas ressalvas com respeito à Polícia Militar de Biritiba 

Mirim. Às vezes é como muitos deles falam: “Nós não temos bola de cristal, 

mas a população realmente é essa que tem que ver”, e todos os fatos que são 

acontecidos nos bairros que são mais distantes, realmente, se não houver uma 

pessoa que possa fazer uma denúncia anônima, realmente fica muito difícil 

realmente de a Polícia Militar chegar até os meliantes. Então a importância da 

nossa cidade é que as pessoas ((inaudível)) nessa situação também. E não ter 

medo! Não ter medo de chegar e denunciar, não! Porque eu sempre digo: 

aquele que realmente vê o que é errado e não denuncia, realmente é porque 

ele se torna até cúmplice também. Eu sou uma pessoa, eu não tenho medo. 

Eu, se eu tiver um vizinho lá e tiver “nego” roubando, eu vou ligar pra polícia. 

Se amanhã ou depois esse meliante quiser agir comigo, são coisas diferentes. 

Nós não podemos nos curvar de falar a verdade, de mostrar onde é que estão 

acontecendo os fatos. Então a gente só tem que agradecer aos dois nobres 

vereadores que fizeram essa moção, porque é muito gratificante, eu tenho 

certeza absoluta, pra essa Casa e também para os policiais, que estão 

enxergando que nós aqui também enxergamos o trabalho, os compromissos 

que eles têm com a população. Isso é o dia a dia. O cabo Rocha aqui é uma 

pessoa que a gente tem mais, assim, uma amizade, assim, mais um 

conhecimento ((inaudível)) mas ver o trabalho dessas pessoas, eles não têm 

dia nem hora. Eles, andando dentro da atividade, eles estão correndo atrás e 

vendo realmente onde estão as necessidades, onde está o uso da violência... 

Então a gente só tem que dar os parabéns para eles, e que a gente... É 

louvável todo o trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado!”.O Vereador Fábio 

Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria que a Casa enviasse cópia do 

ofício ao 17º BPM.”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 
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“Gostaria de parabenizar o vereador Juniel da Costa Camilo e Reinaldo Pereira 

Júnior pela Moção de Aplausos, e gostaria também de parabenizar os nobres 

cabos Ricardo, o cabo Rocha e o cabo Fabiano pela excelência no trabalho e 

pelo valoroso trabalho que desempenham e, nessa ocasião, quando a gente 

fala em defesa da vida de uma criança, imagina o desespero de uma mãe que 

está ali vendo uma situação onde ela pode perder aquilo que ela tem de mais 

precioso, que é a sua criança. E os policiais, bem treinados, vão até lá, 

socorrem e fazem tudo aquilo que é necessário pra defender a vida dessa 

criança. Então não tem como não se comover devido ao tamanho ato como 

esse, grandioso, bonito, valoroso, que os cabos realizaram. Então, à toda 

corporação, aqui tão bem representada por esses policiais homenageados, e 

também na presença do Capitão e do cabo que o acompanha: meus parabéns 

a todos os envolvidos, e gostaria de assinar também essa moção junto com os 

nobres vereadores. Muito obrigado!”.O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria também de parabenizar a presença do capitão 

que está aqui junto conosco, que se deslocou até hoje aqui, o Capitão 

Maurício. Muito obrigado pela sua presença! É sempre bem-vindo a essa Casa, 

e a gente fica muito feliz; o cabo Rocha, ao Ricardo, Fabiano e ao cabo 

Alencar, que veio também prestigiar, muito obrigado pela presença de todos! E 

é muito gratificante poder homenagear a todos vocês. Muito obrigado!”.A 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu 

parabenizo os autores dessa moção, vereador Reinaldo e vereador Juniel, e 

parabenizo os cabos também que estão sendo homenageados. A gente tem 

que fazer mesmo a diferença em qualquer função que estejamos, e nessa, tão 

importante, que ((inaudível)) cuidam da nossa segurança. Parabéns a 

todos!”.APROVADA.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta 

dizendo: “Eu gostaria de fazer a manifestação, como sempre, de praxe, sempre 

após a votação, e parabenizar aos homenageados, aos autores, primeiro, da 

propositura, ao cabo Rocha, ao cabo Ricardo e ao cabo Fabiano pelo trabalho. 

Isso demonstra que a Polícia Militar, ela não está, como muitos entendem, 

apenas para o combate à violência. Ela está também para prestar serviços 

dentro, na medida do possível, neste tipo de atendimento. Foram felizes no 

engasgamento de uma criança e, se deslocando até o local, conseguiram obter 

êxito de salvar essa criança. Como disse bem o vereador Sergio, o maior 

patrimônio que um pai, uma mãe pode ter é o filho. E vocês mantiveram na 

mão dessa mãe o maior patrimônio que ela tem. Então meus parabéns à 

Polícia Militar! Já estendo, viu, Capitão Maurício, também ao trabalho que os 

policiais militares, não só nesse caso, mas de um modo geral, têm feito no 



6 
 

nosso município. A Polícia Militar, nós percebemos isso nitidamente, a olho nu, 

um trabalho muito mais amplo; não que não tenha sido feito anteriormente, 

mas hoje floresce e é apresentado ainda mais o trabalho que a Polícia Militar 

vem desenvolvimento no nosso município, seja no combate À violência 

doméstica, seja no combate à entorpecentes, seja em combate às próprias 

queixas que os moradores têm, questão de barulho... A Polícia Militar, ela está 

muito mais, nesses últimos tempos, muito mais altiva e muito mais presente no 

nosso município de Biritiba Mirim, que era uma das razões das quais nós 

tivemos diversas intervenções junto ao comando do 17º, do próprio CPA; nós 

tivemos, o vereador Fábio junto com o Coronel Prado. O próprio Capitão 

Maurício, quando assumiu aqui, a nossa companhia, veio nos fazer uma visita 

e gostaria não só de agradecer, mas também parabenizar pelo trabalho da 

Polícia Militar no nosso município. Nosso muito obrigado, Capitão!”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “É só uma quebra de 

protocolo. Eu gostaria que o senhor pudesse autorizar o uso da tribuna para os 

homenageados, tá?”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalvesconvida 

então os homenageados PM Ricardo Siqueira Ribeiro Gomes, Cabo PM João 

Dias da Rocha e Cabo PM Fabiano Cantreva Pinto para receberem a Moção 

de Aplausos e diz: “Utilizando-se da base hierárquica, inclusive da própria 

corporação, eu gostaria de passar a palavra primeiro ao Capitão Maurício 

Matias da Silva, comandante da 3º Cia do 17º Batalhão.”. Assim, na Tribuna, o 

Capitão Maurício Matias da Silva diz: “Excelentíssimo Sr. Vereador Fernando 

José Gonçalves, ilustríssimo presidente desta Casa. Excelentíssimo Sr. 

Vereador Fábio Mohammed, na pessoa de quem cumprimento os demais 

vereadores! Senhoras e senhores, boa tarde! É um prazer imenso estar aqui 

hoje, acompanhando meus policiais militares nessa homenagem. Ressaltar que 

a Polícia Militar tem um compromisso muito forte com a comunidade com a 

qual ela trabalha, e dizer para os meus policiais, isso é extremamente 

importante a gente comentar que esta homenagem que está sendo feita aqui 

hoje não é uma homenagem só dos vereadores; é uma homenagem de todo o 

município, de todas as pessoas do nosso município, que aqui são 

representadas pelos nossos vereadores. Uma homenagem extremamente 

importante e extremamente relevante. São poucas as pessoas que vêm aqui à 

frente receber essa homenagem. Então eu gostaria muito de agradecer! Estou 

honrado de estar acompanhando meus policiais e de vê-los receberem essa 

honraria. Gostaria de dizer a todos vocês que ser policial militar é difícil! É 

extremamente muito difícil! Nós, diuturnamente, na chuva, no frio, nós temos 

contato com cenas tristes, temos contato com a violência. Mas felizmente essa 
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ocorrência que eles tiveram, a mão de Deus, através dos meus policiais, 

tiveram a oportunidade de salvar uma vida! E o nosso policiamento, todo dia, o 

Alencar está aqui hoje; nós sentamos todos os dias, verificamos os indicadores 

criminais, analisamos aonde o crime acontece, analisamos os pedidos da 

comunidade e sentamos para realizar o direcionamento do nosso policiamento, 

que é muito difícil, porque a demanda social é muito grande. E assim como 

qualquer instituição, a Polícia Militar tem meios limitados. Então nós temos que 

entender o cenário em que a Polícia Militar vai estar atuando, a comunidade 

com a qual ela está envolvida, pra direcionarmos de forma inteligente o nosso 

policiamento. Por isso, presidente, é muito importante a nossa comunidade 

saber que a confecção do Boletim de Ocorrência, ela é extremamente 

importante! Porque é através do Boletim de Ocorrência que nós direcionamos o 

nosso policiamento. Gostaria de parabenizar mais uma vez esta Casa, 

parabenizar os meus policiais e agradecer: muito obrigado! Boa tarde a todos!”. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves agradece: “Nós é que 

agradecemos, capitão! Gostaria de, se algum dos nobres homenageados 

queira fazer uso da palavra... Sem problema!”. O Vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Eu acho que merecidamente faltou uma Moção de 

Aplausos pra eles aqui agora, né? Vamos quebrar o protocolo!”. ((aplausos)). 

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

apenas para justificar a presença do nobre vereador Leonardo Venâncio 

Molina. Ele se encontra no centro cirúrgico no Hospital Luzia de Pinho Melo, tá 

ok? Eu gostaria que... depois, claro que, se for da permissão de Deus, ele 

mesmo vai estar justificando. Mas eu gostaria que ficasse registrado aqui na 

Casa que ele se encontra no Luzia mesmo, no centro cirúrgico.”. O Sr. 

Presidente confirma o registro e, em seguida, solicita a leitura dos 

Requerimentos nº 198 a 204/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 198/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação à manutenção de limpeza e 

vistoria no córrego Itaim, nas proximidades do minimercado Kamimura – Bairro 

Jardim Yoneda. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 199/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação à lombada/redutores de 

velocidade em toda a extensão da Avenida Lauro Albano – Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 164/2018 e n° 



8 
 

099/2019. APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

200/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências em relação a reparo na iluminação pública, com a 

colocação de um braço para lâmpada e lâmpada no poste localizado no início 

da travessa situada aproximadamente 800 metros após entrar na Estrada 

Municipal do Yamamoto-Sertãozinho-Biritiba Mirim (tendo como ponto de 

referência: Poste de medição de luz de n° 77 e caixa d‟ água azul). 

APROVADO. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Parabenizar o nobre vereador Robério, e gostaria, se o senhor autorizasse, 

assinar junto com o senhor. Eu, quando na cidade, vendo, tem muitos pontos 

apagados nas ruas, e a prefeitura, do último contrato que foi feito, os dois 

fizeram só pra colocação de lâmpadas e não estender e comprar braço pra 

estender mais a iluminação. Então eu acho que a administração, ela está 

pecando, sim, tem um erro. A gente sabe das dificuldades que ela vem 

enfrentando, sabe que tudo que está acontecendo. Mas ela precisa se 

preparar. Então acho que já está no momento de estar estudando, abrir um 

novo contrato, uma nova licitação, e fazer, sim, essa colocação, porque tem 

dinheiro e a Bandeirante repassa esse dinheiro pra ela. Então muito obrigado! 

E se puder assinar junto com o senhor; parabéns!”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva responde: “Obrigado e está autorizado a assinar!”. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORAZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR 

PASSOS. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 201/2019: 

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

aos Departamentos Competentes, para que seja feito reparos na iluminação do 

Centro Esportivo de Biritiba Mirim, localizado na Rua Antônio Etelvino de 

Andrade e também seja feita a iluminação na extensão da pista de caminhada. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 202/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que sejam tomadas as 

devidas providências juntamente a empresa prestadora de serviço de 

pavimentação para que seja executada e finalizada obra da Avenida Brasil no 

Bairro Castelano. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Esse requerimento se faz necessário, porque já protocolei na prefeitura 

diversos ofícios cobrando. E é uma avenida a Avenida Brasil, e está lá, uma 

obra parada, que começou... deram início e está lá largada novamente. A 

prefeitura nem sequer respondeu um ofício desse vereador, faz pouco caso. 

Então acho que esse requerimento cai numa boa hora, porque se a empresa, 
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ela ganhou a licitação, ela tem prazos e não cumpre, então a prefeitura 

também tem como cobrar essa empresa. Então acho que está faltando um elo 

entre a prefeitura e essa empresa. Então esse vereador está cobrando, vou 

cobrar. Tem mais obras aí que estão paradas e vou estar fiscalizando, sim. 

Muito obrigado!”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Está de parabéns o vereador em respeito a esse requerimento, porque é uma 

injustiça você ver uma obra daquela, a empresa vir, executar a obra, está 

fazendo; você vê a máquina de guia e sarjeta, ela chegou à parte da tarde lá, 

iniciou fazendo, foi fazendo uma parte e nego quebrando, chutando de pé e 

quebrando. Isso é um crime, gente! Você estar realmente fazendo um trabalho 

pra nossa cidade, beneficiando a população e ver a mesma população, eu sei 

que não é uma população de bem, eu tenho certeza disso, ir atrás quebrando. 

É o que está lá hoje pra todo mundo ver. E o que eu sei, vereador, a respeito 

propriamente de guia e sarjeta não estar realmente já concluída, é falta de 

pagamento. Até porque a pessoa que está lá com a máquina fazendo esse 

serviço, o cara que faz esse serviço, estive com ele e disse: „Olha, como é que 

eu vou terminar se eu não recebo? Já estamos com quase três meses e nós 

não conseguimos receber!‟. Então eu acredito que o senhor prefeito, ele tem 

que ver as condições também da empresa que está prestando, a prestadora de 

serviço. O cara tem óleo pra pagar, tem funcionário pra pagar... também não 

pode executar a obra e ficar sem receber! Então muitas coisas são isso aí. 

Então é só lamentável a gente ver hoje realmente aquela subida lá na situação 

em que ela está. Você vê que qualquer garoa, nenhum caminhão da empresa 

de água consegue subir e nem descer. Então é lamentável a gente ver iniciar 

uma obra e ficar na situação em que está. Então está de parabéns o vereador; 

e se pudesse assinar junto com a vossa excelência também esse 

requerimento, eu fazia questão de assinar, nobre vereador.”. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Autorizado, nobre vereador, pode 

assinar junto. Até o senhor me citou de uma empresa que, quando chove, não 

consegue passar. Eu acho que só faltava elaborar um pouquinho mais esse 

requerimento, mas eu vou providenciar um requerimento, porque nós temos a 

empresa Mogiana, que atua na cidade há muitos anos, e está lá: foi feito um 

asfalto e está lá todo destruído a 400 metros pra frente, e a prefeitura também, 

ela deve cobrar, sim, dessa empresa, que sai com caminhões, toneladas, 

destruindo o que já está pronto. Então a gente sabe a dificuldade que é pra 

fazer um asfalto, que está aí a dificuldade para fazer um asfalto, e vem uma 

empresa que vem e destrói. Então acho que tem que haver uma parceria entre 

a empresa, entre a prefeitura, vamos arrumar o que está quebrado. Então acho 
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que vou fazer mais um requerimento...”. O Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita um aparte: “Acontece que a empresa, ela já se ofereceu a comprar até 

o material pra fazer aquilo lá, e que a prefeitura entrasse com os 

equipamentos. Só que, infelizmente, a prefeitura não tem condições de 

equipamentos pra fazer. Mas a empresa precisar de três, quatro carretas, eu 

falo por eles: eles têm condição de pagar, porque já chegaram pra mim: „Não, 

se eles fizerem, eu compro o que precisar pra fazer.‟. Agora, infelizmente, não 

tem condições a prefeitura, que não tem maquinário pra „coisar‟. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo questiona: “Então é má administração?”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos responde: “Entendeu? Agora, chegar no Luiz lá, só 

dizer: „Preciso disso aqui‟. „Pronto, tá na mão.‟ Agora, só que ele já foi e a 

prefeitura não tem condições. Fazer o quê? Tem que ficar na situação que 

está. Agora, eu acho mais uma coisa, vereador: falta de responsabilidade, 

independente de asfalto ou não; é chegar lá, passar uma máquina, joga uma 

pedra, uma coisa ou outra. Agora, não pode deixar os buracos no asfalto, 

porque a empresa paga impostos também. É sujeito os caminhoneiros cortar 

um pneu porque está lá as quinas dos asfaltos. Então é um relaxo também isso 

daí. Então, me desculpe o senhor prefeito se não toma as devidas providências 

também, até porque o município recebe os encargos dessa empresa. Muito 

obrigado.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o vereador Juniel pelo requerimento. Gostaria de assinar junto 

com o vereador, se me permitir. Já fiz um ofício solicitando explicações umas 

três a quatro vezes para a prefeitura, e não obtive nem resposta. Essa verba, 

fui eu que pleiteei junto ao Dr. Gondim na época, em 2017. Desde 2017 já está 

liberado o dinheiro pra prefeitura e, pelo que eu acompanho, é má-gestão e 

erro de projeto. Por isso que não estão sendo liberados os pagamentos, porque 

o dinheiro vem do estado, é uma verba parlamentar que este vereador 

angariou. Obrigado, Sr. presidente.”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves se manifesta: Apenas pra pontuar sobre essa questão da 

Avenida Brasil, ali é o seguinte: a prefeitura licitou a obra, tá certo? Houve um 

atraso na inicial da obra porque a prefeitura, junto à Secretaria de 

Planejamento do Estado, ela teve que remodelar, pós-licitada, remodelar o 

projeto, tá certo? Bom, começou-se a execução da obra. Aí em que pé 

chegou? Teve um período realmente em que a empresa paralisou o serviço. 

Ela paralisou por dois motivos: ela paralisou porque precisa haver uma 

mudança de poste que a Bandeirante precisa fazer. E isso é pago pela 

prefeitura – não é a empresa que é responsável. Quando o vereador Lourival 

fala que tem uma máquina, que o proprietário da máquina não recebeu, com 
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certeza não é a empreiteira. Porque se vocês puxarem no Portal da 

Transparência, a empreiteira está paga em dia. A empreiteira só não está 

conseguindo realizar o serviço lá porque nós estamos, enquanto Executivo, a 

prefeitura está aguardando uma autorização do DER pra fazer uma limpeza de 

vala que atravessa a Estrada de Casagrande. E a prefeitura não pode e nem a 

empreiteira pode mexer na rodovia enquanto o DER não fizer essa autorização. 

Então não adianta a empresa fazer, executar o serviço sem fazer a 

desobstrução da galeria que atravessa a Estrada de Casagrande. Esse foi o 

real motivo de que a obra se paralisou por esse tempo. Eu falo isso porque eu 

não tive a informação do Executivo, eu fui direto na empresa, com o 

representante da empresa, buscar saber o que estava acontecendo. E quando 

eu fiquei sabendo que era responsabilidade da EDP Bandeirante de mudar o 

poste; quando eu fiquei sabendo que era responsabilidade do DER dar 

autorização para desobstrução da via, aí eu fui no Executivo e questionei a 

cobrança. Tanto é que eu falei com a Janaína, que é do Planejamento, e disse: 

„Olha, se está dependendo disso, faça uma notificação à empresa para que a 

empresa reinicie os trabalhos o quanto antes, porque tem coisas que podem 

ser feitas independentemente da desobstrução da canaleta de água pluvial que 

atravessa a Estrada de Casagrande, bem como a remoção do poste.‟. E ela 

notificou e aí a empresa retomou. Porém, até o presente momento, a não ser 

que essa semana, no decorrer dessa semana agora tenha sido autorizado. 

Mas até então o DER não tinha dado autorização pra que a prefeitura ou a 

empresa executasse a desobstrução da água pluvial da Estrada Casagrande; 

por isso, um dos motivos.”. O Vereador Lourival Bispo de Matossolicita um 

aparte: “Só que essa máquina que está fazendo aquele serviço é uma máquina 

contratada pela empresa que ganhou a licitação.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Terceirizada. Terceirizada da empresa.”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos prossegue: “((inaudível)) Do filho do Sr. Antônio, 

aqui no Km 18.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica: 

“Entendi, vereador Lourival. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não 

foi a prefeitura que contratou a máquina do filho do A, B, ou C. Quem contratou 

foi a empresa. E se a empresa deve para o executor do serviço, é a empresa 

que é responsável, não é o Executivo. Nós temos que colocar os pingos nos „i‟s 

porque nós precisamos ser justos: quando está errado, nós vamos criticar. Mas 

quando está dentro da razão, nós temos que dar razão. Não é a prefeitura que 

deve pra empresa. A prefeitura não deve um centavo pra empresa do que foi 

executado até agora. Todos os pagamentos estão em dia. E se a empresa, ela 

só não recebeu o restante por quê? Porque não apresentou a medição ainda. 
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Mas que precisa-se urgentemente dessa via, isso, com certeza. Porque isso 

não é briga de agora, não! Isso aí já é briga de muitos e muitos anos. Não 

adianta culpar só a administração agora, porque já vem de outras 

administrações. E nós não precisamos nem dar nome aqui pra não dizer que 

estamos apontando A, B, ou C. Já vem de outras administrações. Só que é 

mais fácil, quem está agora no momento, que segure a bucha!”. 7. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 203/2019, Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que seja feita manutenção cascalhamento, 

recapeamento (tapa buraco) nas ruas e nas estradas principais que os ônibus 

de transporte municipal circulam. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: “Primeiramente, esse requerimento que eu fiz também, gostaria 

primeiro de parabenizar a administração, a prefeitura, a atual administração, 

que desde quando esse vereador assumiu esta Casa, vem brigando por 

transporte, assim como demais vereadores também, que a gente sabe; 

parabéns a todos vereadores; vem brigando por transporte municipal. Nós 

sabemos aí, nossos bairros são extensos, tem muitas famílias aí que não têm 

nenhum tipo de locomoção, e a gente sabe das dificuldades, do que é morar 

em Casagrande, Terceira ou Carcará ou que seja – só exemplos – e tem 

necessidade de vir ao médico, vir ao mercado. Então fiquei muito feliz! Então, 

sempre conversando com a prefeitura, dialogando com o secretário de 

transporte, fiquei muito feliz quando eles conseguiram colocar o transporte 

municipal. Parabenizar a eles! Quem ganha é o município. Então esse 

vereador ficou muito feliz, só que desde o início eu já questionei que nós temos 

aí, a empresa que entrou já está tendo problemas com o quê? Com 

manutenção. As vans já estão quebrando, já tem dias aí que está ficando sem 

transporte... O porquê? Planejamento! A atual administração, ela não tem 

planejamento. Não temos estradas, não temos... As vans estão quebrando por 

quê? Muitos buracos! Então é um transtorno. Então acho que a prefeitura 

precisa, sim, ter um olhar para as estradas, pelo menos as estradas principais. 

Tem que dar uma atenção maior. Então fica aí minha indignação – e é uma 

crítica construtiva. Tudo que esse vereador às vezes aponta pra atual 

administração, eles entendem que é crítica à administração. Não, porque esse 

vereador, esse vereador não tem cargo lá em cima. Esse vereador é livre de 

parabenizar e livre de criticar. Então é uma crítica construtiva pra cidade andar. 

Muito obrigado!”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

se manifesta: “Em cima do requerimento do vereador Juniel, eu gostaria de 

concordar com vossa excelência, vereador, de que algumas vias vicinais 

principais do tráfego, elas se encontram em péssimas condições. E isso é 
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inegável, isso é a olho nu. Mas, com muito sacrifício – eu falo isso porque eu 

participei do processo de quando a empresa que explorava o serviço deixou de 

atender, e como vossa excelência, que não foi só por causa das vias, ela 

deixou de atender porque era econômica e financeiramente inviável pra ela. 

Por isso que ela deixou de atender. As vias também, em péssimas condições e 

outras situações, ajudavam, mas ela só deixou de atender por que era inviável 

econômica e financeiramente pra ela. E eu gostaria também de colocar sobre a 

questão atual do transporte municipal. Eu tive a oportunidade a semana 

passada, eu acho que foi numa quarta-feira ou numa terça-feira, da qual no site 

da prefeitura, muito timidamente, sai lá os itinerários e horários da linha verde e 

linha amarela. E como nós temos uma série de conhecidos, amigos que 

residem na zona rural, seja no Sogo, seja no Rio Acima, seja na Terceira, seja 

no Pomar, enfim, no Carcará; nós conhecemos pessoas na cidade toda, e eu, 

no intuito de colaborar com esses amigos, „printei‟ aquilo lá e encaminhei para 

que eles ficassem informados. E, para minha surpresa, em menos de 20 

minutos eu recebi mais de 50, seja comunicado de WhatsApp, seja ligação... 

„Pô, Fernando, já tá...‟. Quer dizer: implantou-se o transporte no dia 1º de 

agosto e nós estávamos no dia 12 e ninguém sabia! Ninguém sabia que estava 

tendo transporte municipal. Aí é um erro da administração. E eu comentei isso 

com o prefeito: „Olha, prefeito, isso aqui é uma crítica.‟. Uma crítica por quê? Às 

vezes não é só a rede social. E eu lembro que eu comentei isso com o 

secretário de transporte, porque você quer atingir uma residência, você quer 

atingir uma residência com um comunicado urgente, urgente, você vai direto na 

escola. Na escola, ele pega o aluno de Terceira, de Casagrande, lá da Pedra 

do Garrafão... ele pega do Sogo, ele pega do Rio Acima, ele pega do Carcará, 

ele pega todos! Faça um comunicado para os alunos da rede municipal e rede 

estadual de ensino, que esse comunicado chegará automaticamente em pelo 

menos 80% dos lares do nosso município. O que aconteceu? „Não, é mais fácil 

a gente colocar na página oficial da prefeitura e no Facebook da prefeitura.‟. 

Nem todo mundo tem acesso à informação por rede social! Nem todo mundo 

tem paciência e nem saco pra ficar mexendo em rede social! Ou às vezes não 

tem sequer o acesso à rede social. Então, nesse aspecto, a questão do 

transporte, a prefeitura, apesar de ela estar de parabéns por ter retomado, 

apesar das dificuldades, ter retomado a questão do transporte, que é 

necessário e é um direito do cidadão, mas ela pecou na informação de divulgar 

esse tipo de concessão para a nossa população. É um direito do cidadão o 

transporte. Só que a prefeitura, ela deu o transporte, mas não divulgou que 

estava dando o transporte, né? Inclusive estava conversando com o secretário 
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Leco essa semana, e existe a probabilidade de haver ainda mais algumas 

modificações, até porque um dos motivos que ele alegou, e foi justamente 

nesse dia que ele falou: „Olha, Fernando, não está sendo economicamente, 

financeiramente viável para a empresa.‟. Pois é lógico, se ninguém está 

sabendo que tem transporte, ninguém vai pegar o transporte! Ninguém vai 

pegar o transporte, a empresa, não vai haver interesse mesmo! Então existe 

essa possiblidade. Mas com essa divulgação agora mais... Nós temos 

vereadores em bairros que, às vezes, o bairro não estava sabendo! Então isso 

é uma autocrítica nossa também, porque nós, quando tivemos acesso, nós 

divulgamos; mas teve muitos que pegou daquilo lá e, do jeito que pegou, 

largou. „Ah, não é função minha, é função da prefeitura.‟. Então nós temos que 

fazer a nossa autocrítica também no sentido de também colaborar na 

divulgação desse trabalho.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

204/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, encaminhe junto ao 

Departamento Competente, a Secretaria de Obras para que sejam tomadas as 

devidas providências sobre irregularidades que foram cometidas pela mesma 

secretaria, nas Avenidas: Rio Turvo altura do n° 34 e na Avenida José Mano 

Junior n° 30 no Bairro da Vertente. APROVADO. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, antes que o nobre colega 

comece a fazer sua fala, eu gostaria de solicitar a minha dispensa pra mim 

tratar de assuntos em meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede ao vereador 

sua retirada do plenário. E não havendo mais trabalhos, o Sr. Presidente 

solicitou a convocação dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a 

palavra, diz: “Sr. presidente, toda a mesa diretiva, aos nobres pares, uma boa 

tarde a todos! Hoje é um dia muito especial - cumprimentar o Capitão Maurício 

Matias, que se deslocou até essa Casa! Muito honrado de recebê-lo e a todos 

os vereadores, muito bem-vindo, viu? Cumprimentar também ao cabo Alencar, 

que veio prestigiar os colegas, ao cabo Fabiano, Ricardo, Siqueira e o Rocha. 

Então parabéns a todos! Essa Moção de Aplausos é simples, mas é o maior 

que essa Casa pode oferecer a vocês e vocês estão todos de parabéns. 

Conheço cada um de vocês, conheço o trabalho que vocês vêm 

desempenhando em nossa cidade. E sei das dificuldades que vocês encontram 

todos os dias para estar defendendo nossa cidade, defendendo o cidadão de 

bem. Então, meus parabéns! Quero desejar para vocês que Deus derrame 

benção na vida de cada um de vocês, traga muita saúde, muita paz e muita 

determinação. Porque a gente sabe que não é fácil! A gente mata um leão a 
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cada dia. Então eu estou muito feliz de poder homenageá-los. É simples, mas é 

de coração! E que Deus abençoe a todos! Hoje não vou fazer nenhuma crítica; 

e desejar a todos, cumprimentar todos os funcionários da Casa, cumprimentar 

todos vereadores que vêm fazendo um bom trabalho também; que Deus possa 

abençoar a vida de cada um! Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Jorge Mishima que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor 

presidente desta Casa, mesa diretiva, senhores vereadores, a imprensa que 

está presente,quero agradecer em especial ao nosso Capitão Maurício, 

comandante da 3º Companhia do 17º; parabenizar aos vereadoresJuniel e ao 

vereador Reinaldo por essa Moção de Aplausos, na qual foram homenageados 

Ricardo, João, Fabiano!Nossos agradecimentos!Parabéns pelo trabalho que 

vocês executam em nosso município!Em primeiro plano,Sr. presidente, quero 

parabenizar a comissão presidida pelo vereador professor Sérgio com respeito 

à comissão que está apurando possíveis irregularidades dos vereadores desta 

Casa.Eu sei que o trabalho é árduo, professor Sérgio, mas a vossa excelência, 

juntamente com o Reinaldo, Lourival, são pessoas extremamente competentes 

e transparentes acima de tudo.Parabéns pelo trabalho de vossas 

senhorias!Quero aqui parabenizar a nova mesa diretiva para o ano de 2020; foi 

eleito presidente o Robério, vice-presidente Leonardo, primeiro-secretário 

Marcelo, segundo-secretário, nosso querido Fábio; parabenizar e desejar a 

eles um ótimo trabalho, que se espelha no nosso presidente Fernando para 

que, com certeza, terá um enorme sucesso na empreitada de 2020.Quando 

usei a Tribuna duas semanas atrás, eu fiz um pronunciamento um tanto forte, 

digamos assim, mas foi um momento de desabafo também.Eu não posso 

negar também que algumas secretarias do nosso município, apesar de poucos 

recursos que nós temos, têm secretários aí que merecem toda a minha 

consideração e respeito pelo trabalho executado.É claro que não somos 

unânimes a isso, mas eu, da minha parte, quero parabenizar e agradecer ao 

secretário de obras, secretário de transporte, e um dos que está 

revolucionando a nossa cidade, que é o secretário de cultura, certo?Eu quero 

dizer também,Sr. presidente, que eu enalteço o nosso prefeito Tajiri no tocante 

a não reclamar dos governos anteriores.Todos os prefeitos que aqui passaram 

sempre falaram “Deixou uma dívida enorme...”.E ele está trabalhando com 

pouquíssimo recurso, tentando amenizar os problemas do nosso município.É 

claro que eu não volto atrás com respeito a algumas secretarias, com a falta de 

pulso do nosso prefeito também.Isso daí, o que eu disse, está gravado e eu 

reitero essa posição.Mas louvo a posição dele com respeito a não reclamar dos 

prefeitos anteriores. Todos eles, todos eles, que eu conheci, todos eles 
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sempre,sempre disseram que o governo anterior deixou uma dívida enorme, 

falaram em números e tal.E ele, na verdade, não tem recurso nenhum, todo 

mundo sabendo, e está fazendo um trabalho, assim... é claro que precisaria ter 

um pulso mais forte com alguma secretaria que está, embora não tenha 

recurso, mas poderia mostrar alguns serviços.E por fim,Sr. presidente, essa 

sim, eu quero enaltecer a primeira-dama Akemi.Ela tem uma linha de frente 

para trazer recurso;está trabalhando inclusive fazendo bingo nas quintas-feiras; 

parece-me que não teve muito sucesso no bingo, mas enfim, é uma pessoa 

que tem trabalhado de forma, assim, muito dedicada à população menos 

carente do município.Às vezes os muitos dos nossos ouvintes ou dos nossos 

vereadores podemestar até chocados com a minha posição nesta noite, não é 

verdade?Mas nós temos que ser justos também, né? Tem coisas que nós 

temos que cobrar mais veementemente, mas também nós temos que 

reconhecer que eu trabalho é árduo, recursos parcos ou quase nenhum, e o 

nosso município está caminhando, até quando, não sei; mas desejo ao nosso 

prefeito sucesso!O sucesso dele é o nosso sucesso também!Obrigado! Antes 

de dar continuidade, Sr. presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência 

também a minha retirada, que eu tenho que buscar a minha filha no médico. Se 

vossa excelência autorizar, estarei ausente.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves concede ao vereador sua retirada do plenário e acrescenta: 

“Depois, nas considerações finais, eu vou apenas repassar aos nobres pares a 

reunião que nós tivemos no Executivo referente ao tocante da Sabesp, e aí, 

depois, eu passo pessoalmente pra vossa excelência. Só me lembre 

dessa...”.O próximo Vereadorinscrito é o Vereador Fábio Rogério Barbosa 

que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos!Presidente, Comandante, nobres 

vereadores, público presente, meus irmãos de farda! Bom, eu queria 

parabenizar novamente os policiais militares aí na ocorrência sob o comando 

do Capitão Matias,que está superatuante na nossa cidade! Aproveitar e 

agradecer ao nobre vereador pelas palavras ditas para a gente aí, apesar de 

ser tão novo, assumindo há quatro meses aí, como os Fakes Newsfalam, 

acham que é competência, a gente é convidado pela competência que a gente 

demonstra.E fazer um momento de crítica aqui.Do modo que tem que ser 

criticado, como também tem que ser elogiado, tem que ser criticado. Estamos 

com problema no Vale Verde; essa semana fui chamado no Vale Verde lá 

porque nós temos um funcionário que é pago para... coordenador de Defesa 

Civil, e fui chamado para ajudar a tentar remover pedra de uma casa que está 

caindo numa casa de uma senhora.Você tem um cara que é da Defesa Civil, 

por que que ele não tomou conhecimento ali no Vale Verde que está caindo 
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aquele barranco, caindo pedra lá?Se ele é responsável para cuidar da Defesa 

Civil aí, ele tem que mapear o local pra saber o que está acontecendo aí na 

cidade.Mas acho que eles não estão fazendo isso,estão fazendo outra coisa 

interessante.E também, Presidente, queria fazer um comunicado aqui que 

entrarei em contato com a secretaria de trânsito, a questão da 

Pedreira.Fizeram uma rota para que seja cumprida... saindo lá pela estrada 

próxima ao ginásio de esportes, e essa rota não está sendo cumprida, 

conforme imagens, conforme vídeo que eu mesmo colhi.Essa Pedreira não 

está cumprindo essa norma, destruindo mais assim o conteúdo do asfalto que 

já estava feito lá no local; está sendo quebrado.Tinha um buraco pequeno lá 

que hoje já está virando crateras devido à rota que não está sendo tomada,a 

devida rota.Isso é cobrado, porque se está quebrando asfalto,então acho que é 

super...acho que o pesoestá muito elevado na carga, então para quebrar uma 

balança aí,está passando para mais.E se for para isso aí, já que é para afetar 

esse meio-termo aí, acho que faremos contato com a polícia rodoviária para 

aferir o peso desses caminhões para que sejam tomadas as devidas.A 

Pedreira vem,tira e não faz o repasse.Acho que tinha um acordo, se eu não me 

engano,que faria o conserto da via, mas não está sendo feito!Então acho que 

vai começar,nós vamos começar a cobrar mais rigorosamente dessa empresa 

para que sejam tomadas as devidas contra o posicionamento lá de arrumar 

aquele asfalto, que já está sendo detonado.E gostaria de parabenizar a todos, 

dizer que hoje o coronel Nashikawa mandou sua equipe aqui para visitar a 

gente; acho que vocêfoi solicitado,tem um compromisso, né? Ele mandou 

parabenizar os trabalhos dizendo que está à disposição na Alesp; estive com 

os seus assessores aqui e a Dra.Taciane também, representando o gabinete 

dele, e viemos para conversar e trazer as propostas dizendo e estendendo a 

todos que o seu gabinete está aberto para todos do município de Biritiba Mirim, 

nem como essa Casa!Meu muito obrigado! Capitão, novamente,muito 

obrigado!Honrado com a presença do senhor pelos trabalhos realizados!Aos 

meus irmãos de farda: cara, é gratificante ver os senhores aqui; eu fazer parte 

disso também é muito gratificante para a minha pessoa!Sejam sempre bem-

vindos nessa Casa.Muito obrigado!”. E não havendo mais vereadores inscritos 

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

suas considerações finais: “Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria 

de informar que essa semana recebi uma ligação do secretário Alex nos 

informando de atendimento de dois pedidos da vereadora Zuleika;até comentei 

com a vereadora Zuleika no trajeto, né, no trânsito, e eu só vai:“Olha, vai... vai 

ser atendido lá”, e o vereador Lourival...A vereadora Zuleika apresentou uma 
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Moção na semana passada referente àquele trecho ali do Nagumo, aquela 

entrada do Nagumo que sai na rodovia, e aquele trecho passará, a partir do dia 

11 de setembro, ele passará a ser mão-única, proibindo a subida de acesso à 

rodovia, saindo do supermercado, do pátio ali, de acesso à rodovia. Então já 

estavam providenciando as faixas para já, se não colocaram, colocar essa 

semana já proibindo a conversão ali, o acesso da saída do Nagumo para a 

rodovia.E o outro foi o do Sr. Lourival, que havia solicitado também a mão-

única em frente à escolaAngélica, que também tinha problema de fluxo lá com 

transporte de aluno, tudo mais; também está sendo atendida essa 

reivindicação dos nobres vereadores que foram aprovadas por essa 

Casa.Quanto à questão da Pedreira, Vereador Fábio, existe uma negociação 

entre a Pedreira e o proprietário daquela área que fica defronte ao ginásio de 

esportes ali, eu não sei o nome do proprietário, quer dizer, até sei, mas não é 

conveniente falar agora; existe uma negociação entre a Pedreira para que seja 

aberta uma via de acesso que caia diretamente aqui na rodovia.Esse processo 

está em fase de negociação ainda, porque é aquisição de área.Então eles 

estão discutindo.Eu acredito que se tiver esse acesso, como quem sai da 

Pedreira ali para aquela estrada Miguel Chelucci, entrando ali, voltando um 

pouquinho no ginásio, já beirando o Córrego ali, entrando ali para aquela via de 

acesso, que farão até à rodovia Alfredo Rolim, antes da rotatória, eu acho que 

sanaria esse problema definitivo da Pedreira.Isso aí é sinequa non. Aí cabe a 

nós, enquanto Legislativo,enquanto Executivo, cobrarmos a depreciação que 

esses veículos fazem hoje nas vias de acesso do nosso município.Isso aí nós 

não podemos, porque foi feita uma manutenção naquela via que dá acesso ali 

da Chácara Costa; foi feita toda uma manutenção, porém vem depreciando 

asfalto subindo ali o bairro da Vertentese depreciando até lá.Antes estava 

depreciando até mais, né, Vereador Juniel? Está depreciando até lá a unidade 

básica de saúde lá do Jardim Castelano.Então eles fizeram a manutenção aqui 

e estão depreciando esse trecho de subida. Então acho que, com essa via de 

acesso saindo, eu acho que iria solucionar o problema da...”. O Vereador Fábio 

Rogério Barbosa solicita um aparte: “Só pra concluir, Sr. Presidente?O 

questionamento em si aí foi por causa disso mesmo: os caminhões não estão 

seguindo aquele trajeto determinado pela Secretaria de Trânsito; estão indo até 

oposto de saúde do Castelano; estão indo para mais, porque aproveita o trecho 

bom para não danificar o seu caminhão.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves retoma: “Só gostaria de lembrar, vereador Fábio, de que a 

competência do transporte municipal é do Executivo.Então o Executivo que 

faça as autuações que forem necessárias, independentes de ser 
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Pedreira,agueira, seja quem for, que faça as autuações que são necessárias,tá 

certo?Nós temos um problema crítico na nossa rodovia de que o DER 

desativou praticamente, praticamente desativou a balança lá no Cocuera. E aí 

faz com que caminhão de areia, caminhão de pedra, caminhão anda e sempre 

com excesso de peso, porquê?Porque não tem punibilidade, não são punidos 

por excesso de peso.Então, a prefeitura não tem uma balança móvel que ela 

possa aferir o peso.Seria a competência na rodovia pelo DER; o DER desativa 

a balança.Quando a balança está ativada, eles fogem aqui pela Estrada do 

Hiroy. Eu semprequestionei aqui que se aEstrada do Rio Acima hoje está 

naquele queijo suíço que está é graças também ao DER, que quando fixa a 

balança lá, não traz a balança para cá, e todos os veículos com excesso de 

peso entravam pelo tráfego aqui pela estrada do Rio Acima.Por isso que virou 

aquele queijo suíço.Era caminhão de lenha, caminhão de areia, caminhão de 

pedra passando pela Estrada do Rio Acima, sendo que a Estrada do Rio 

Acima, ela foi projetada para comportar o peso de caminhões da agricultura – 

escoamento agrícola, não escoamento de pedra, de areia e nem de 

madeira.Então o DER tem uma parcela de culpa, mas eu acho que aí nós 

temos que medir esforços, tanto com o DER, com a Polícia Militar, com 

prefeitura, para que a gente possa tentar coibir esse excesso de peso.Na 

última semana, até peço desculpas que eu saí da sessão, fui fazer uma ligação 

sobre a questão da Sabesp e, na realidade, eu não tive uma posição oficial, por 

isso eu não respondi em plenário.Mas na quarta-feira às 14 horas teve uma 

reunião na prefeitura, da qual eu fui convidado como presidente dessa Casa, 

para discutir junto à Superintendência da Sabesp um novo formato de contrato 

com a autarquia Sabesp.Eu percebi o seguinte: que a Sabesp, ela está muito 

interessada em realizar esse convênio.E eu sempre tive... a vereadora Zuleika 

participou de uma reunião com a Sabesp, percebeu a minha preocupação, que 

também é dela, e também dos vereadores que estavam presentes, eu percebi 

que a Sabesp está de uma forma muito afirmativa, querendo fechar esse 

convênio logo.Existe um projeto de lei no Congresso que fala sobre 

saneamento ambiental: a água e esgoto.E a Sabesp, ela está querendo firmar 

esse convênio com o município o quanto antes, antes desse PL ser 

aprovado.Porque esse PL, esse projeto de lei que está no Senado e está na 

Câmara agora,está sendo montada uma comissão especial, ele dá o direito do 

município licitar.Ele dá o direito das empresas privadas exploraram serviços de 

água e esgoto nos municípios.Como nós estamos descobertos de convênio, a 

prefeitura, em qualquer momento, poderia licitar e ainiciativa privada 

absorver.A Sabesp, por outro lado, pelo que eu vejo do governo Dória, a 
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intenção é privatizar a Sabesp.A intenção é privatizar ou capitalizar, pelo 

menos: joga no mercado, na bolsa de ações, capitaliza a empresa.O governo 

Dória, em momento algum, escondeu isso, que ele quer privatizar ou capitalizar 

a Sabesp.E a Sabesp, por sua vez, ela está forçando os municípios - isso dito 

pelo próprio superintendente - forçando os municípios a firmarem os convênios 

que estão abertos.Porquê?É lógico, se você vai capitalizar a empresa ou 

privatizar a empresa, se você tem 100 convênios, éum valor, se você tem 150, 

é outro.Ela valoriza muito mais!Então eu percebi uma certa situação na qual a 

Sabesp, até num certo ponto, fazendo uma pressão para que pudéssemos 

firmar esse convênio o quanto antes.Foi encaminhado para essa Casa, e todos 

os nobres pares lembram disso,a lei autorizativa para convênio com a Sabesp, 

a qual nós rejeitamos aqui nessa Casa.Eu não sei se os vereadores Fábio, 

Zuleika e Valter já se encontravam na Casa, mas nós rejeitamos a autorizativa 

para o Executivo firmar convênio, porque não estava explícita qual seria a 

contrapartida.Naquela audiência pública que nós tivemos sobre o plano de 

saneamento aqui, que os vereadores, alguns estiveram presentes, eu 

questionei a diretoria de planejamento.E no outro dia encaminhei um 

requerimento à Sabesp solicitando informações de quanto se arrecadava, de 

quantas ligações tinha de residencial,industrial, comercial, quantas tarifas 

sociais, enfim, fiz uma série de questionamentos.E esse questionamento veio 

na quarta-feira para o Executivo, não veionem para o Legislativo, veio para o 

Executivo. Mas tudo bem, o importante é teressa resposta.E lá se fala que a 

Sabesp arrecada um determinado valor por ano, média, e que esse valor, 

desse total desse valor,o que a Arsesp, que é a agência reguladora, permite é 

4%, que seria de contrapartida.Isso, emmiúdos, daria em torno de R$ 7 

milhões, tá?Pelos cálculos que nós fizemos, lá daria em torno de R$ 7 

milhões.Mas ficou a Prefeitura de encaminhar tanto a lei autorizativa quanto o 

plano de saneamento, porque não adianta ter a lei autorizativa se não tiver o 

plano de saneamento; e não adianta ter o plano de saneamento se não tiver a 

lei autorizativa.Então provavelmente durante a semana nós vamos montar uma 

comissão específica só para tratar desse assunto, assim que chegar.Além das 

comissões permanentes da Casa, montar uma lei específica sobre a questão 

do saneamento para que a gente possa discutir isso da melhor maneira 

possível.Eu estou passando isso para ossenhores para que fique bastante 

claro qual foi a conversa com a Sabesp.E detalhe:fora a pauta, eu ainda 

questionei a Sabesp, e o Valter, que trabalha na empresa, pode até estar 

confirmando isso com o Geraldo, os postos de trabalho no nosso município.E 

eu falei:„Éinadmissível vocês terem 45 postos de trabalho nas barragens; 35, 
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45, e simplesmente vocês contratarem 30 ou 40 de outro município, e a 

população nossa aqui...‟Falei:„Não precisa ser emprego para esse Vereador, 

não precisa ser emprego para o prefeito. Coloque no balcão de 

emprego‟.Porqueéinadmissível a influência política de outros municípios, 

colocando terceirizados no nosso próprio município. Já não basta o Parque 

Dória.Já não basta o Parque Dória - quem sabe da história do Parque Dória 

sabe muito bem o que eu estou falando.Ainda vem as portarias e as rondas da 

barragem utilizando mão de obra de outro município.Então eu cobrei 

efetivamente da superintendência da Sabesp isso, vou cobrar por escrito e vou 

querer um posicionamento de relação de nome e endereço de cada funcionário 

terceirizado que esteja prestando serviço para a Sabesp nas nossas barragens. 

Porque é inadmissível nós termos 80% desses funcionários de outros 

municípios e nós aqui, com um grande nível de desemprego. Então nós vamos 

brigar por essas vagas para que essas vagas sejam preenchidas por 

moradores da nossa cidade, tá?Então é só para passar um parecer de como foi 

a reunião com a Sabesp.Bom, terminada a Ordem do Dia e nada mais havendo 

a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a sessão.Gostaria 

de agradecer ao capitão, aos policiais, os cabos, por estarem presentes à 

sessão, pela homenagem. Meus parabéns e mais uma vez muito obrigado pela 

presença e por ter ficado também até o final da presente sessão, prestigiando 

nosso trabalho!Muito obrigado e declaro encerrada a presente Sessão 

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

Mirim, 19 de agosto de 2019. 
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