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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.  

 

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2020, às quinze horas, no Plenário “Vereador 

João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA e com as presenças dos Vereadores Fábio Rogério Barbosa, Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, 

Lourival Bispo de Matos, 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 Vice-Presidente, Leonardo 

Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 04 

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

Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério 

Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 03 de fevereiro 

de 2020. 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 do 

Ofício nº 007/2020. 2. Ofício n.º 007/2020 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete 

Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de dezembro de 2019. Após a 

leitura, o Sr. Presidente solicitou à diretoria da câmara que encaminhasse cópia do 

mesmo aos vereadores. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 009 a 015/2020. 1. Indicação nº 

009/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja feito a troca de lâmpada na Estrada do Hiroy próximo a sede da fazenda, 

bairro Hiroy. 2. Indicação nº 010/2020, 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 Estrada José Maria Batalha (antiga Estrada do Sargento), Bairro Rio Acima, nesta 

cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 072 e 107 e 

248/2019. 3. Indicação nº 011/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 

Bélgica, Portugal e França, ambas no Bairro Jardim Real, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 092, 150, 185, 197, 251 e 286 e 

330/2019. 4. Indicação nº 012/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Peru, Bairro Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 178, 198 e 234 e 268 e 332/2019. 5. Indicação nº 
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013/2020, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente, solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar troca de lâmpada queimada na Rua João 

Suharu Makiayama, nas proximidades do número 390, no Bairro Alvorada A. 6. 

Indicação nº 014/2020, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar pintura da sinalização das 

vagas de estacionamento preferencial em todos os pontos necessários no Município 

(comércios, estacionamentos de bancos, praças, etc). 7. Indicação nº 015/2020, de 

autoria do Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente, para que 

proceda a limpeza e roçagem do mato na Rua dos Expedicionários por toda sua 

extensão, localizada no bairro Centro. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 

001/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR 

PASSOS. 1. Projeto de Lei n° 001/2020: Dispõe sobre a denominação de logradouro, 

no bairro Jardim dos Eucaliptos e dá outras providências. Terminados os Projetos em 

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

Requerimentos nº 018 a 034/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER 

ANTÔNIO DE MIRANDA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

018/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao 

Órgão Competente para que sejam cortados alguns galhos de bambu na Avenida 

Heitor da Cunha Braga – próximo ao número 2.364 – Jardim dos Eucaliptos. 

APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 019/2020: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente à 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 

Sertãozinho – sentido Biritiba Ussu. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 020/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua dos Professores – próximo a Ilha do Carcará. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 021/2020: 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 recapeamento asfáltico e 

iluminação pública em toda extensão da Rua José Sérvulo da Costa – Jardim dos 

Eucaliptos. Este requerimento reitera o requerimento de n° 142/2017. APROVADO. 5. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 022/2020: 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 

recapeamento asfáltico na Rua Ruth Pereira Leite da Cunha (travessa com a Rua 

Claudino Nunes/antiga rua da feira) – Centro – Biritiba Mirim. APROVADO. 6. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 023/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente e 
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tomem as devidas providências em relação a iluminação pública no campinho do 

bairro Vila Operaria. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 024/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto as suas respectivas 

Secretarias: Secretaria de Obras, e da Saúde junto com Vigilância Sanitária, para que 

envie a cada uma com respostas individuais informações sobre a falta de ação com 

um problema grave na esquina da Rua: Ilma Jungers Morcina onde se tem acumulo de 

lixo assim como solicito informações o do por que não está sendo cumprida a Lei n° 

1.008 de 25 de Abril de 2.001. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 025/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

informações a Secretaria Competente da metragem de todas as sedes de ensino 

municipais separada em metragem do terreno e área construída. APROVADO. 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 026/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicita informações a Secretaria de 

Obras sobre a limpeza do tipo de roçagem ou de capina, das calçadas públicas e 

particulares. APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Requeiro cópia do inteiro teor desse requerimento a este vereador.”. O Sr. 

Presidente informa que a solicitação do vereador será atendida e solicita à diretoria 

que tome as devidas providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

027/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que devida atenção a 

zeladoria de nossa cidade. APROVADO. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 028/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que 

providencie a troca de lâmpadas na Rua Antonio José da Silva, Jardim Alvorada A. 

APROVADO. 12. Em única discussão e votação Requerimento nº 029/2020, Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que informe através da Secretaria 

Responsável os custos com o Natal das Luzes e se foi contratada alguma empresa e 

de que forma foi o certame. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

030/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao 

Órgão Competente para que traga melhorias para o polo da UNIVESP (Universidade 

Estadual do Estado de São Paulo), localizado na escola EMEF Nelson de Oliveira 

Camargo, melhorias tais como: identificação externa como polo UNIVESP, data show 

em sala para que os alunos possam realizar interação presencial das atividades, troca 

dos computadores urgente e demais necessidades. O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Como na sessão passada eu fiz uma crítica, e aí o nobre 

vereador fez a retífica do requerimento, então eu o parabenizo pela colocação 

novamente desse requerimento e conte com meu apoio!”. O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita pela ordem: “Obrigado, professor! É de suma importância a gente 

aceitar as críticas, e tem que abaixar a cabeça e falar „Tô errado, tô errado‟, então eu 

sou desse tipo de pessoa; a pessoa critica, a gente peneira aquilo e faz da forma mais 

certa. Muito obrigado, e está estendido a todos os vereadores.”. APROVADO. 



4 
 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 

14. Em única discussão e votação o Requerimento nº 031/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo junto ao Departamento Responsável, 

tome as providências necessárias para que seja feito estudos para uma reforma 

interna no Centro de Referência da Criança. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 15. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

032/2020: Requer ao Senhor Deputado Estadual André do Prado, a destinação de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) para aquisição de um veículo tipo caminhonete para o 

setor de obras do nosso município, para transportar maquinários de pequeno porte 

como: roçadeiras, combustíveis, enxadas e rastelos, oriundos da Emenda Parlamentar 

do Orçamento Geral do Estado. APROVADO. 16. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 033/2020: Requer ao Senhor Deputado Federal Márcio Alvino, 

visando alocar recursos no valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

oriundos da Emenda Parlamentar do Orçamento Geral da União, para reforma dos 

vestiários e banheiros do campo de futebol Irmãos Camargo, localizado no KM 18, 

Bairro do Hiroy. APROVADO. 17. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

034/2020: Requer ao Senhor Senador da República Major Olímpio, a destinação de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reias) para aquisição e conserto de maquinários tais 

como, motoniveladora, retro escavadeira e caminhões para a manutenção das 

Estradas vicinais de Biritiba MirimSP, pois o nosso município é o maior produtor de 

alface e agrião do estado de São Paulo e as nossas estradas estão em precárias 

condições, trazendo graves prejuízos aos produtores rurais que necessitam 

urgentemente desta verba oriundos da Emenda Parlamentar do Orçamento Geral da 

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

parabenizar o vereador Jorge pelos três requerimentos solicitando emendas 

parlamentares, e gostaria de fazer coro junto a esse do senador Major Olímpio, onde 

também trabalhei e pedi voto pra ele na campanha. Obrigado, vereador.”. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu agradeço as palavras do nobre vereador 

Reinaldo, e está à disposição de todos para que possam assinar. É importante que 

todos assinem para que a força seja maior ainda. Muito obrigado.”. APROVADO. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de Apoio nº 001/2020. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 18. Em única discussão e 

votação a Moção de Apoio nº 001/2020 - A PEC 15/2015, proposta que torna o 

FUNDEB permanente (sua validade vai até o final de 2020) e defende maior 

participação do governo federal no FUNDEB. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Sr. presidente, apenas uma retífica junto à Moção de Apoio do 

nobre vereador Reinaldo, onde o vice-presidente leu „49 mulheres‟, e são 49 milhões 

de mulheres - apenas essa retífica da correção. Como não é objeto de análise na 

Comissão de Justiça e Redação, então faço aí essa correção. Gostaria de parabenizar 

o vereador Reinaldo pela presente moção; essa PEC é uma PEC da deputada Raquel 

Muniz, do PSC de Minas Gerais, da qual propõe a emenda à constituição para que se 

aumente o percentual de repasse do Fundeb. O Fundeb, como todos sabem, como 

está bem explícito na moção do Vereador, expira-se agora no final de 2020. Então, já 
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em 2015, prevendo esse prazo final de 2020, a deputada foi muito feliz, e já sabendo 

também da demora do trâmite de uma PEC, que é uma proposta de emenda à 

constituição, já em 2015 já fez essa emenda à constituição. Hoje 90% dos gestores 

municipais, principalmente prefeitos e alguns estados, hoje estão numa situação difícil 

junto à pasta da educação, por quê? Porque o governo, ele não aumenta o repasse, 

porém vem se aumentando as despesas com o Fundeb ano a ano. Então, só um 

exemplo: eu estava acompanhando essa semana sobre a questão do piso salarial dos 

professores. Com esse novo piso para 2020, muitos municípios não conseguirão 

atingir esse piso, porque não têm recurso; o que a União repassa não é o suficiente 

para cobrir essa despesa do novo piso. Então isso nós estamos falando... aqui em São 

Paulo mesmo tem muitos municípios, que é o estado mais rico da Federação. Então 

você imagine no estado de Rondônia, de Roraima, que depende basicamente de 

repasse. Então gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo. Lembrando que o 

Fundeb, na proposta 2015, é o aumento de repasse de 1.5 ao ano até chegar-se... 

hoje está em 10... até chegar aos 30%, dando total de 15% do valor do complemento 

da União. E, paralelo a isso, para que não haja esse novo prazo de Fundeb, tanto o 

senador Kajuru quanto o senador Randolfe Rodrigues já fizeram a PEC 33 e a PEC 

65, que torna-se o Fundeb permanente. Então, além da importância da solicitação da 

Moção do vereador Reinaldo pela aprovação dessa PEC 15/2015, também poderemos 

elaborar em conjunto, vereador Reinaldo, até proponho a vossa excelência e aos 

demais pares da casa para que também façamos uma Moção de Apelo para que 

essas duas PECs, a 33 e a 65, tanto do senador Kajuru, quanto a do senador 

Randolfe Rodrigues, do Amapá, possa também se tornar o Fundeb permanente, 

porque aí, sim, nós teremos uma tranquilidade na classe, principalmente a classe da 

educação, teria uma tranquilidade os gestores municipais, teria uma tranquilidade para 

trabalhar da melhor maneira possível a gestão dos recursos financeiros do Fundeb. 

Então parabenizo vossa excelência e solicitado para que eu possa ser coautor da 

moção de vossa excelência. Muito obrigado”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva informa: “Apenas para justificar, nobre vereador Fernando José Gonçalves, o 

que aconteceu em relação à leitura do nobre Vereador Leonardo Venâncio Molin, é 

que, veja bem, eu estou com a original na mão e essa original, ela já foi corrigida, tá? 

E como os demais pares estão com a cópia, então realmente está 49 mulheres, mas 

que se lê 49 milhões. Só para informar que já foi corrigida por essa casa e já vai estar 

correto quando for levar esse documento também ao seu destino.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves diz: “Eu agradeço pela atenção de vossa excelência”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Também quero parabenizar 

aqui o nobre vereador Reinaldo pela Moção de Apoio, quero pedir permissão para 

assinar junto com vossa excelência, e dizer que não só assinar, não só apoiar essa 

moção de apoio, mas que nós possamos cada um levar também tudo isso que está 

sendo colocado aqui pessoalmente para cada Deputado que nós temos contato, para 

que eles possam fazer esse coro chegar nas comissões, principalmente nas 

comissões onde praticamente o negócio é decidido; a partir das comissões, definido 

nas comissões, a votação... É lógico que tem outro trâmite, mas passando pelas 
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comissões, aí há um grande avanço para que a coisa tire da morosidade e consiga 

atingir o êxito.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Apenas a 

título de informe, esse PL-15, ele encontra-se na Comissão Especial, que é do 

Congresso Nacional. Porque quando está na Câmara ou está no Senado, ele tramita 

pelas comissões de educação, justiça e redação, enfim. Nesse caso específico, esse 

PL hoje encontra-se numa comissão especial composta por todas as comissões do 

Senado e da Câmara, para que possa ser levado a plenário. E ele encontra-se neste 

momento em audiências públicas pelo Estado todo, pelo no Brasil todo. Então seria 

muito importante... é de grande valia a colocação de vossa excelência de que a gente 

possa intermediar junto aos deputados que nos representam nessa questão, para que 

possamos fazer isso logo para que temos aprovação desse PL.”. O Vereador Sergio 

de Paula Franco retoma a palavra: “Só para concluir; se conseguirmos conversar, de 

repente, com deputados que estão na comissão especial, eles, lá dentro da comissão, 

o trâmite vai se tornar muito mais fácil. Então acho que vale a pena a gente conversar 

individualmente com cada Deputado para conseguir êxito na nossa proposta. Muito 

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

agradecer as palavras do vereador Fernando e do vereador Sergio. Estendo aos 

demais vereadores que quiserem assinar a propositura. Sexta-feira estive com o 

deputado Bertaiolli, onde ele se prontificou a lutar por essa PEC. Queria agradecer à 

dona Titi por ter me procurado, pela confiança, e é de suma importância. Espero que o 

deputado consiga nos ajudar; e todos os vereadores que têm os seus deputados, que 

conhece algum deputado federal, que possa intervir junto aos seus deputados. 

Obrigado, Presidente”. APROVADA. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Só gostaria que fosse encaminhada uma cópia para o deputado federal Marco 

Bertaiolli, que ele solicitou deste Vereador assim que aprovada essa Moção de Apoio. 

Obrigado!”. O Sr. Presidente informa que a solicitação do vereador será atendida, e 

solicita à diretoria que tome as devidas providências. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor presidente, não havendo mais matéria a ser 

discutida e votada neste plenário, antes de fazer o uso da Tribuna no meu tempo 

regimental, eu gostaria de colocar ainda na ordem do dia um assunto em pauta. Na 

sessão passada, da qual eu estava ausente, foi apresentado dois projetos de 

resolução: o projeto de resolução 01/20, que dispõe sobre a constituição das 

comissões permanentes da câmara, e o projeto de resolução 02/20, que também 

dispõe sobre a criação de mais um cargo de assessor de relações parlamentares da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, referência CC1, e dá outras providências. Pois 

bem, a matéria foi tramitada no regime de deliberação; encerrada a deliberação, o 

vereador Lourival solicitou a inclusão na Ordem do Dia - o que é regimental, o que é 

regimental. Porém, vossa excelência suspendeu a sessão para que pudesse analisar 

o PL. Pois bem, o PL das comissões, é natural que, como não existe a comissão 

constituída ainda, é um ato da mesa, aprova-se o plenário. Mas o que ocorreu? 

Ocorreu de que vossa excelência, assim que retornou a sessão, vossa excelência 

colocou o PL 01 em votação, da qual constituiu as comissões - constituiu -, e, logo em 

seguida, vossa excelência colocou o PL 02, criando o cargo, já com os pareceres das 
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comissões. Não houve o prazo regimental de suspender a sessão para que as 

comissões que foram acabadas de ser aprovadas para avaliar o PL 02. As 

comissões... Eu sei que existe o entendimento dentro da casa de que as comissões, 

elas primeiro já fazem uma prévia dos pareceres, suspendemos, e aí, sim, damos o 

parecer e trazemos para o plenário. Mas nesse caso específico, como está para a 

criação de cargo, eu não sei se vossa excelência também já nomeou alguém para 

esse cargo ou não, porque eu não recebi a portaria, não recebi sequer uma cópia do 

PLC 01, do PLC 02 – e aí é uma providência que vossa excelência deverá tomar nas 

próximas sessões -, mas eu entendo de que o PLC 02, ele tornou-se prejudicado, 

porque não houve... A comissão já veio com o parecer. Porque se vossa excelência 

olhar na ata, vossa excelência suspende a sessão, coloca em discussão para a 

formação da comissão, aí o senhor lá constituiu o professor Sergio, mais os 

membros... presidente da Comissão de Educação... Vereador Leonardo, presidente de 

tal Comissão... tá, constituiu as comissões. E logo em seguida, o senhor pediu para 

que lesse o parecer das comissões! Mas se a comissão acabou de ser aprovada e, em 

um minuto, um segundo depois, colocou em... Não houve... Pode até ter tido uma 

prévia das comissões, mas, regimentalmente, não é possível! Então é passível isso de 

amanhã vossa excelência ser questionado em qualquer ato que possa tornar esse 

cargo. Eu tenho a minha opinião formada quanto à criação de cargo, certo? Como eu 

não me manifestei na sessão anterior pela minha ausência, mas eu tenho minha 

opinião formada quanto a isso. Mas essa questão de que eu estou fazendo à vossa 

excelência é que vossa excelência consulte o jurídico da casa, consulte a diretoria da 

casa do procedimento adotado na sessão anterior, pois pode ser passível de 

questionamento com a criação do cargo de assessor parlamentar. Caso haja... Caso 

haja essa falha técnica que eu estou apontando, que vossa excelência torne-se sem 

efeito e novamente coloque em discussão. Não tem o porquê não. Pelo que eu senti 

aqui, com exceção do vereador Reinaldo, que foi contra, todos os demais são a 

favores. Então nada mais normal se vossa excelência, caso entenda da forma que eu 

estou entendendo, é que a vossa senhoria reavalie o procedimento adotado na sessão 

anterior e coloque o projeto em discussão novamente. Muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Em referência já a uma resposta, 

nobre Vereador, realmente houve a suspensão da sessão, onde constituímos a 

comissão permanente e, logo em seguida, foi em votação, ou seja, foi votado os dois 

projetos, tanto das comissões, quanto da criação do cargo. Mas, ainda assim... ainda 

assim eu vou analisar a sua fala e com certeza eu vou te dar um retorno; vou falar com 

o jurídico desta casa para a gente poder estar analisando o feito da segunda-feira 

passada.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Só por uma 

questão de ordem, Sr. presidente, só a título de esclarecimento, é assim: o 

procedimento da votação em si das comissões, sem problema algum, as comissões 

foram constituídas. Isso é regimental, foi aprovado em plenário, as comissões foram 

constituídas. Se fosse excelência tivesse, após as comissões constituídas, suspender 

para analisar o PLC 02, porque as comissões acabaram de ser constituídas e foram 

votadas e aprovadas, aí sim, suspendeu-se porque as comissões acabaram de ser 
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aprovadas. É que o que houve aí foi uma sequência de aprovação das comissões e já 

aprovação do PLC sem o parecer das comissões que acabaram de ser aprovadas! Eu 

não sei se deu para vossa excelência entender, mas a sequência que foi feita é de 

uma forma que pode ser, amanhã ou depois, questionada. Então é esse o alerta que 

eu faço à vossa excelência.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde: 

“Obrigado, nobre Vereador. No meu entendimento, o que eu não podia é criar um 

cargo antes de ser aprovada as comissões. Tá? Mas ainda assim eu vou consultar o 

jurídico para que possa te dar uma resposta formal. Muito obrigado!”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves responde: “Eu te agradeço, presidente.”. Terminadas as 

matérias em deliberação, o Sr. Presidente solicitou que se fizesse a chamada nominal 

dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita ao presidente sua retirada do plenário, visto não haver mais 

matérias a serem tratadas na Ordem do Dia. O Sr. Presidente concede ao vereador 

sua retirada. O primeiro vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves, 

que, com a palavra, diz: “Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a 

todos os presentes, aos funcionários a casa, aos que acompanham esta sessão pelos 

meios de comunicação, uma boa tarde! Sr. Presidente, como esta é a minha primeira 

sessão, tendo em vista eu não pude comparecer na primeira sessão do ano, na 

abertura dos trabalhos legislativos, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. 

No final do ano passado, quando encerrou-se a nossa gestão, nós fizemos uma 

devolução ao Executivo, algo em torno de R$ 150 mil; e até o vereador Sérgio, na 

sessão passada, apesar de eu estar ausente, mas estava acompanhando a sessão, 

Vereador, como muitos acham que não; estava muito mais ligado do que eu aqui 

próprio, né? E eu vi que vossa excelência requereu ao prefeito, ao Executivo, 

solicitando onde foi aplicado o recurso, e está correto fazendo o trabalho de vereador, 

de fiscalização, e eu acho que é isso que é; a transparência é fundamental nesse 

momento. Porém, senhor presidente, nobres pares, no final do ano passado, além do 

recurso da câmara, da economia que nós fizemos, que devolvemos, como também fez 

o vereador Lourival na gestão dele, o vereador Marcelo, na gestão dele; na nossa 

gestão, nós tivemos um pouco mais dificuldade, não conseguimos atingir o valor que o 

vereador Lourival disponibilizou, nem o vereador Marcelo, porque o ano passado nós 

tivemos despesas até a maior, porque nós tínhamos 16 vereadores; três suplentes e 

três afastados; então houve uma despesa até maior nesse caso, então não houve a 

possibilidade de retornar todo o recurso que os nobres anteriores presidentes o 

fizeram. Mas fizemos a nossa parte, fizemos a nossa lição de casa. Bom, paralelo a 

isso, nós tivemos, no final do ano passado, os royaltis do petróleo, do pré-sal, do qual 

a estimativa do município era em torno de 2,38 milhões; e como o pré-sal teve 40% de 

fracasso no leilão, esse recurso caiu para algo em torno de 1,26 milhão, que a 

prefeitura recebeu esse recurso no dia 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro. Eu 

acompanhei a disponibilidade do caixa da prefeitura até o último dia do ano, até o 

último dia. Nós fizemos a transferência nossa, do retorno, no dia 30, que foi o resíduo 

da câmara que nós devolvemos para o Executivo e, no dia 31, caiu o recurso do pré-

sal nas contas do Executivo. Porém, no dia 31, não houve atividade bancária, os 
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bancos estavam fechados. E aí é onde eu quero chegar. A prefeitura, desde 2016... 

não estou falando 2018, 2019; estou falando de 2016; desde 2016 a prefeitura 

encontra-se no CAUC. O que que é o CAUC? É como se fosse o Serasa da pessoa 

física, como se fosse lá o Serasa da pessoa física, que a prefeitura, inadimplente, ela 

não paga a Previdência, ela entra lá para o CAUC, que, no caso dos órgãos 

governamentais, chama-se CAUC. Ou, no caso do estado, no Cadin. Mas já 

estávamos no CAUC do governo federal. Quando você está no CAUC, que que 

inviabiliza? Inviabiliza o município receber os repasses do governo federal. Por 

exemplo, nós perdemos um recurso de R$1,2 milhão, por quê? Porque até R$ 750 mil 

ainda o governo federal firmava um convênio; acima disso, quem está no CAUC está 

fora. Nós temos, pelo PAC, que é da educação, em torno de R$ 7,8 milhões para 

investimento na área da Educação no nosso município, que é construção de uma 

creche, construção de uma escola, reforma de escolas e quatro micro-ônibus; está lá 

no PAC E esse recurso está represado no PAC e não é repassado para o município 

porque nós estávamos no CAUC. Pois bem, desde 2016, no último ano da gestão do 

prefeito anterior, já entrou no CAUC, e também já o que tinha que se repassado já foi 

repassado, firmado convênio de emenda e tudo mais, já foi. Em 2017 entrou o novo 

governo, não conseguiu solucionar esse problema da dívida com o Biritiba-Prev. 

Lembrando que o Biritiba-Prev é um Instituto de Previdência dos Funcionários 

Públicos do nosso município, e o Executivo, em 2016, começou com débito; 2017 não 

conseguiu quitar; 2018 não conseguiu quitar; 2019, como caiu dia 31, também não 

conseguiu quitar. E esse Vereador acompanhou passo a passo todo o processo do 

pré-sal, todo o processo, desde o início do pré-sal, do leilão, e tudo mais, eu vinha 

acompanhando por quê? Porque eu entendia que, quando o município recebesse esse 

recurso, seria a única forma de o município quitar o Biritiba-Prev. Ou não quitar todo o 

parcelamento, mas pelo menos o que estava pendente. Estive com a Presidente do 

Instituto no mês de novembro, pedi para que ela levantasse a dívida das parcelas não 

pagas do município para com o Biritiba-Prev. No dia 30 de dezembro, nós teríamos 

que pagar... se pagasse no dia 30 de dezembro R$ 980 mil. Inclusive, no dia 31, eu 

estava com o prefeito e com o secretário de finanças e conversando com a presidente 

do Prev, a Clara, vendo a possibilidade de pagar ainda naquele mês, no mês de 

dezembro, dentro do exercício. O porquê isso? Porque se mudou o mês, o Biritiba-

Prev,  até brinco, é pior do que dívida de cartão de crédito e cheque especial junto. 

Pois bem, a prefeitura foi pagar em janeiro. Com muito convencimento, tirou-se dos 

investimentos, infelizmente, teve que tirar, porque esse recurso era para investimento 

e pagar a previdência, e, com muito convencimento, o prefeito quitou a Previdência. 

Porque se ele também não quitasse, ninguém não ia conseguir mais quitar. Se não 

tivesse esse recurso do pré-sal, esquece falar que ia quitar essa dívida com o Biritiba-

Prev, não ia ter, não tem recursos para isso. É que, com o recurso do pré-sal, veio um 

extra-orçamentário, e aí ele conseguiu, junto com o recurso que a câmara fez a 

devolução, somou-se e, no dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro quitou-se a parcela 

pendente do Biritiba-Prev. De R$ 980, foi pra em torno de R$ 1,400 e trá-lá-lá, só para 

vocês terem uma ideia do que é juros sobre juros. Então ele pegou 100% do recurso 
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do pré-sal... eu vejo às vezes alguns intelectuais entendidos do assunto, que não sabe 

nem o que está falando, questionando, né? Mas não sabe o porquê, para onde vai, 

como vai, como funciona. Mas cada um tem a sua opinião e... bola para a frente. Bom, 

no dia 2, juntando o recurso da devolução da câmara mais o recurso do pré-sal, o 

Poder Executivo conseguiu quitar o parcelamento que estava em débito, em débito 

com o Biritiba-Prev. Lembrando que essa dívida não é só do Walter Tajiri, não é só do 

professor Jarbas, não é só do Inho... essa dívida vem desde lá de 2001, quando 

começou-se a negociar o Biritiba-Prev, quando o ex-prefeito Roberto Pereira da Silva 

pegou uma dívida enorme do ex-prefeito Freitas, renegociou, e essas dívidas, essas 

parcelas vêm até hoje, parcela sobre parcela, parcela sobre parcela, né? Então falar, 

culpar qualquer um dos administradores aqui seria hipocrisia da minha parte. Muitas 

das vezes tinha até condições, mas „Ah, não, não vou pagar, vou deixar para o 

próximo. Deixa o próximo lá, que o próximo que se vire.‟. Essas artimanhas políticas, 

essas políticas sujas, rasteiras que se fazem, que acaba indiretamente prejudicando o 

funcionário público. Só que o funcionário público não é bobo, ele sabe muito bem 

quem deixa dívida e quem não deixa. Então às vezes eu vejo muitas pessoas 

criticando a atual administração por falta disso, por falta daquilo. Mas também, quando 

se age de forma correta, nós temos que reconhecer. Então eu gostaria de parabenizar 

o prefeito Walter pela audácia de, não fazendo mais do que a obrigação, é claro, mas 

de pegar todo o recurso que veio do pré-sal e quitar a dívida com o Biritiba-Prev. 

Porque na maioria das gestões faria o quê? Arruma aquela rua, arruma aqui isso, 

arruma aquilo... e o Prev continuava... e o Prev continuava. E é só deficiência. Aí entra 

outro gestor, independente de quem seja, se ele vai ser reeleito, se vai ser vereador 

Reinaldo, vai ser o outro, vai ser quem... vai pegar outro rojão. Então ele priorizou o 

pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do nosso município, dos 

Funcionários Públicos, que é um direito nosso, porque é descontado na folha, então 

tem que ser reconhecido por isso. Então esse é um ponto muito importante. Hoje nós 

conseguimos... eu tive a informação de que a prefeitura já conseguiu a CRP, que é a 

Certidão de Regularidade Previdenciária. Só para encerrar, senhor presidente? 

Lembrando que, com a CRP agora, a prefeitura consegue firmar os convênios 

necessários para o nosso município. E antes de encerrar, senhor presidente, só para 

ser bastante breve, na sessão passada, o vereador Jorge Mishima comentou sobre as 

emendas parlamentares que os deputados farão individualmente; só para título de 

informe a todos os nobres vereadores: o prazo agora é dia 14. Era dia 6, foi 

prorrogado para o dia 14. Então acho que cada um de nós vereadores aqui temos que 

ir atrás dos nossos deputados e cobrarmos deles as emendas em troca dos votos que 

eles tiveram aqui, porque teve Deputado que teve cinco mil votos aqui e não 

apresentou uma emenda. Então que fique o alerta. Muito obrigado, Sr. presidente. 

Obrigado a todos.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior, que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, nobres pares, a todos aqui presentes, 

boa tarde. Hoje primeiramente quero agradecer ao deputado Estevão Galvão, onde, 

na quarta-feira, me recebeu novamente na Alesp, junto com o Dr. Lucas e o Sr. Edson 

da Farmácia, onde, além de informar que a verba de 80 mil do ano passado referente 
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à APAE só não estava na conta da APAE devido a algumas certidões que não 

estavam legalizadas, mandou mais 90 mil pra este ano pra APAE, onde que a APAE 

pode destinar da melhor maneira que eles entendam. Queria agradecer a presença de 

todos, em especial da dona Titi, que me procurou referente à moção de apoio. Fiquei 

contente de ela vir até mim; conversei com o deputado Marco Bertaiolli para que ele 

lute junto lá na câmara federal pela PEC, que eu acho que é de suma importância pra 

todos, não só para os professores, mas para o município e o país. Agora, quero ler a 

resposta de um ofício que este vereador entregou na Casa Civil solicitando recurso 

para finalização da creche do Jardim dos Eucaliptos. „Cumprimentando-o 

cordialmente, sirvo-me do presente, instruindo a partir da solicitação de vossa 

senhoria no que se refere ao pleito da finalização das obras da creche Jardim dos 

Eucaliptos, da Escola Jardim dos Eucaliptos. Sobre o assunto, a Secretaria do Estado 

de Educação se manifestou por meio dos documentos cujas cópias seguem anexadas 

a este requerimento. Esclareço ainda que o expediente permanecerá arquivado nesta 

Casa Civil e, para quaisquer outros esclarecimentos, nos colocamos à disposição.‟. 

Chefe de Gabinete, Carlos Takahashi. „Interessado: recursos para finalizar 

creche/escola do município de Biritiba Mirim, Câmara Municipal, Biritiba Mirim, 

Vereador Reinaldo. Trata-se do presente expediente de solicitação da prefeitura de 

Biritiba Mirim, o qual solicita recursos para finalização da creche da escola. No que se 

refere à creche citada, trata de um convênio assinado em 08/05/2014, aditado em 

11/07/2016 e 06/07/2017, entre a Secretaria do Estado de Educação e a Fundação de 

Desenvolvimento da Educação. A prefeitura municipal de Biritiba Mirim, nos termos 

dos decretos nº 57.367/2011 e nº 58.117/2012, objetivando a construção da creche do 

Jardim dos Eucaliptos naquela cidade. O convênio perdeu a vigência em 07/05/2019, 

necessitando ser prorrogado para finalização da obra, cuja execução se encontra em 

87%. Desde então, a área técnica do SEDUC tem solicitado a documentação ao 

município para efetivação da prorrogação, conforme os e-mails anexados. 

SEDUC/CAP/2020/61235. Em 21/01/2020, o setor de prestação de contas do SEDUC 

informou que a prestação do município estava irregular. Recomendamos que o 

município entre em contato com a assessoria de relações institucional, ARINS da 

Secretaria da Educação, para regularização junto aos setores técnicos desta pasta. 

Sobre o aporte financeiro para os outros empreendimentos, entendemos que a 

avaliação estará condicionada à regularização das pendências informadas.‟. Então 

quer dizer que a Secretaria e o Executivo não estão mandando a documentação 

necessária para firmar o convênio. E a gente sabe que hoje existe uma grande 

dificuldade em nosso município, que são as vagas de creche. Então solicito que a 

Secretaria de Educação tome as devidas providências e regularize o convênio, firme, 

sente pra conversar com a secretaria responsável para que resolva essa pendência. 

Recebi esse ofício hoje... o vereador Juca que me entregou, que eu não estava no 

meu gabinete, e eu vejo que existe mais de 150 crianças esperando vaga na creche. E 

aí a gente recebe um documento desse, a gente fica muito chateado porque falta de 

consideração com as mães de Biritiba.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Aproveitando vossa excelência, que está com a resposta da 
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Secretaria em mãos, inclusive, do chefe de gabinete, depois, se vossa excelência 

puder me transmitir uma cópia dessa resposta, ficaria grato; e sugiro à presidência da 

casa, que essa questão da creche já está virando uma novela... aliás, já está uma 

série, né? Não é novela, é uma série. Eu sugiro à presidência da casa que constitua 

uma comissão especial de acompanhamento, composta aí de três ou cinco 

vereadores, pra que a gente possa estar acompanhando de perto essa comissão, 

porque, com a comissão, ela tem a prerrogativa de convocar os secretários, tem a 

prerrogativa de ir a São Paulo; que a presidência da casa, então, constituísse uma 

comissão da qual até sugiro à vossa excelência ou ao professor Sergio, que está aí 

frente à representação, entre aspas, da educação mais propriamente dita, que 

constitua essa comissão pra que a gente possa fazer esse acompanhamento mais 

próximo dessa questão específica da creche. Muito obrigado, vereador Reinaldo.”. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior conclui: “Imagina, vereador! Toda vez que eu entro 

qualquer solicitação na área da educação, prontamente eu sempre procuro o professor 

Sergio, até pelo conhecimento que ele tem. Toda vez eu já vou logo atrás dele, até 

porque está na área há algum tempo e consegue me ajudar nas informações e até na 

pauta, quando a gente está escrevendo. Só para as considerações finais, Sr. 

presidente? Solicito então que o presidente marque uma reunião junto à Secretaria de 

Educação pra que possamos tomar alguma providência quanto a este ofício 

encaminhado, e solicito que a secretaria encaminhe cópia para todos os vereadores. 

Obrigado, Sr. presidente.”. O próximo vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula 

Franco, que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, nobres pares, em nome da nossa 

diretora dona Maria Inês, sempre diretora, uma boa tarde a todos os nossos munícipes 

e a todos os presentes! Gostaria de, nessa tarde, citar o excelente trabalho que vem 

fazendo o secretário Leco, secretário de trânsito. Como sempre se falou, nossa cidade 

é muito mal sinalizada, ainda continua com vários detalhes a serem acertados, com 

várias guias a serem pintadas, com várias ruas a serem mudadas o sentido. Mas vem 

fazer um trabalho incansável; sabemos da dificuldade de receita, de tudo aquilo, e o 

trabalho tem sido muito menos executado. Até pensando nisso eu entrei com a 

indicação 014, pedindo a pintura de solo das vagas sinalizando vagas preferenciais, 

que temos tantas já na cidade, só que a pintura já não está tão boa. E aí é um 

problema de educação... Volta mais um problema de educação, porque as pessoas 

param nas vagas preferenciais, não têm a devida autorização, e ficamos aí vendo... 

semana passada mesmo fui com meu pai, que precisava levá-lo até a Caixa 

Econômica para fazer a prova de vida, e as vagas de idoso, de cadeirante estavam 

todas lá, devidamente ocupadas, e sem nenhuma sinalização do veículo. Aí deixei o 

carro a uns 200 metros de distância e venho com a cadeira. Graças a Deus ali tem um 

acesso para cadeira na Caixa Econômica, tem, mas a lei que esta casa aprovou, que 

foi de minha autoria, para que, a cada 100 metros, 200 metros, no máximo, 

tivéssemos um acesso para cadeirante, aí passou todo o tempo do prefeito Jarbas, e 

agora o Prefeito Tajiri, e não tem acesso para cadeirante nessa cidade. A lei foi 

aprovada só que não foi cumprida. Então peço aí a atenção na pintura dessas vagas 

para pessoas com necessidades especiais, sobretudo, e o idosos. Como foi bem 
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colocado, Moção de Apoio 01/2020, sinalizando aí o apoio à PEC 15/2015; essa 

proposta torna o Fundeb permanente. E a gente sabe hoje as necessidades da 

educação, o quanto isso é importante não só para nossa cidade, mas precisamos 

fazer isso ecoar e chegar até às comissões lá em Brasília, principalmente a comissão 

especial que trata desse assunto. Com relação à creche do Jardim dos Eucaliptos, 

sabemos que a irresponsabilidade é, sim, dos gestores, a começar do prefeito que 

iniciou a creche, que começou de modo equivocado, não concluiu as obras... 

inaugurou ou, pelo menos, publicou uma inauguração de uma creche que não estava 

pronta. O Prefeito Jarbas conseguiu regularizar a documentação, mas também não 

deu um pontapé inicial no intuito de finalizar aquela creche. E conversei com o prefeito 

Walter no começo de 2019, quando a casa tinha repassado o resíduo do duodécimo, e 

eu sabia que aquele valor não era suficiente para finalizar a creche, mas eu falei „Se 

utilizar esse resíduo na ideia de finalizar a creche, a pequena quantia que falta, não é 

possível que o governo ou algum Deputado não se sensibilize e não finalize‟, porque 

as crianças e as mães estão necessitadas de creche, todo mundo reclama de falta de 

creche. E agora a gente vê aí com 87% da creche pronta, não dá mais para 

contabilizar 87%, porque se fizer um novo apontamento lá, já perdeu-se uns quinze ou 

vinte por cento, porque vidros danificados, fiação furtada, dentre outras coisas que já 

aconteceu nessa creche. Então precisa urgentemente que seja tomada uma postura 

para finalizar esse trabalho na creche. Ainda com relação à comissão, eu também sou 

favorável que seja feito um trabalho desta casa, mas que, sobretudo, não só no intuito 

de ficar aqui apontando os defeitos, apontar soluções, ajudar. Agora, eu gostaria muito 

que o senhor Prefeito tivesse uma atenção especial, principalmente... seria com todos 

os funcionários, mas principalmente com seus comissionados, porque muitos estão lá 

para ganhar o seu salário e não para fazer o seu serviço. Quanto se falou nesta casa 

de verba destinada à Biritiba, e perdíamos por conta de data que não era cumprida? 

Se tem um setor de convênio que consegue estabelecer os convênios, tem que ter um 

setor de cobrança e com data limite, porque se a sua conta da água vencer – só para 

encerrar, Sr. presidente - se a sua conta d‟água vencer e você esperar pela segunda, 

você tem a água cortada; a energia e assim por diante. Quando você tem um convênio 

e você perde por falta de documentação, esse processo está arquivado desde maio na 

Casa Civil e o que a prefeitura fez até aqui para solucionar esse problema? Nós 

estamos esperando trocar o prefeito para depois vir aqui um novo discurso e 

começar?... E até quando, né? Então é imprescindível que as coisas acontecem de 

modo certo na nossa cidade. Então fica aqui o meu desabafo, e me coloco à 

disposição para aquilo que pudermos juntos, fazer para que possamos solucionar 

cada problema da nossa cidade de maneira conjunta, buscando o bem comum. 

Obrigado, Sr. presidente.”. O próximo vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério 

Barbosa, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Sr. presidente, nobres amigos 

vereadores. Ao público presente, em nome da professora; orgulho de vê-la na casa aí, 

acho que fizeram parte da minha formação também. Bom, queria... já que o professor 

citou aí, também vou citar a situação aí, tendo em vista o secretário de meio ambiente. 

O prefeito já tomou uma atitude, que aconteceu uma situação meio crítica comigo e 
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com seu secretário de meio ambiente que, em vez de fazer a função dele, que é 

preservar, ajudar a detonar mais ainda. Estamos numa situação no Jardim Yoneda lá, 

próximo ao campinho da Santo Antônio, que a prefeitura vai lá, empurra... em vez de 

retirar aquele entulho, está empurrando mais ainda e fazendo mais monte. Pera aí! Já 

tem lei a respeito disso, tem que tirar. E o cara vem e ainda... E foi aí quando começou 

uma pequena confusão comigo e com ele sobre esse devido fato. É uma situação 

chata que não deveria nem chegar nesse ponto se ele tomasse conta do que ele tem 

que fazer. Ele e outros secretários lá e chefes. Devia fazer a sua real função, que não 

é feita, professor. Simplesmente é que nem o senhor falou, está ali só recebendo o 

seu soldo lá... deixa pra lá. Então eu acho que o prefeito já deu uma revisão nesse 

caso aí, espero chegar as portarias na minha mão; acho que ele deu uma resposta pra 

mim... e vamos cobrar. Agora, o ex-Secretário aí de Meio Ambiente, agora você vai ter 

um B.O. nas suas costas, porque eu vou fiscalizar o que o senhor, eu vou fiscalizar o 

que o senhor faz; o dinheiro do povo aqui vai ter que ser... você vai ter que ganhar seu 

dinheiro suado, trabalhando. É simples colocar um terno, um sapatinho de bico fino e 

sair desfilando, falar que „Sou chefe, sou isso‟, não. Tem que ter responsabilidade com 

o dinheiro público. Vou falar para todos aqui que nem eu falei para o senhor aquele 

dia: se eu pular o muro, eu estou trabalhando, não preciso de política para viver. 

Certo, seu secretário? Agora queria parabenizar o vereador Reinaldo; conte comigo 

também nesse apoio, nesse apoio à PEC aqui, a gente se mobilizar aqui para a 

educação aí, é muito justo. O vereador Fernando foi feliz nas palavras em montar essa 

comissão; tem que ser montada mesmo, que assim a cobrança pode ser maior. E 

parabenizá-lo pelo serviço que já fez aí entre essa casa. Sem mais, Sr. presidente, eu 

quero agradecer aqui e deixar uma boa tarde a todos, um bom início de semana, e 

estamos à disposição de todos, muito obrigado!”. E não havendo mais Vereadores 

inscritos para o uso da Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva faz o 

convite: “Nesse momento, então, em nome da professora Natália, eu gostaria de 

agradecer a presença de todas as professoras aposentadas e também aquelas que 

estão na ativa ainda. Aproveitar também e convidar a professora Titi, ela que procurou 

o Nobre vereador Reinaldo, caso ela queira fazer o uso da Tribuna, que também seria 

de muita importância. Gostaria de convidar o vereador Reinaldo que acompanhasse a 

professora.”. A Professora Titi faz sua pronunciamento: “Primeiramente boa tarde a 

todos! E eu e minhas colegas estamos aqui e não esperávamos outra coisa de vocês 

senão o apoio de vocês nessa nossa luta. E estamos felizes que vocês abraçaram o 

nosso pedido e que vão junto com seus deputados aí dos seus partidos para que eles 

engrossem aqui as nossas fileiras, porque não só o nosso município vai ser 

beneficiado; o estado de São Paulo e os outros estados do Brasil. Então é uma 

necessidade bem grande; nós precisamos muito do Fundeb, e não esperávamos de 

vocês outra coisa que não isso. Então nosso agradecimento sincero, e contamos com 

vocês!”. Nesse momento, Sr. Presidente Robério de Almeida Silva faz suas 

considerações finais: “Bom, apenas eu vou transmitir aqui... gostaria de passar um 

recado aos nobres pares, senhores vereadores que fazem parte das comissões: 

Solicito que, após a sessão, se reúnam para definir dia e horário para a reunião das 
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comissões. Por que isso? Para que não haja nenhum problema no dia da comissão 

permanente, que ninguém falte. É muito importante cada um ter consciência do seu 

compromisso. Gostaria também de me manifestar quanto à Moção de Apoio do nobre 

Vereador, Moção nº 1 de 2020; realmente é de suma importância essa Moção. 

Gostaria que todos os professores, que todos soubessem que têm o meu apoio, sim, 

estamos juntos nessa luta, nessa luta que é muito importante para o estado de São 

Paulo, para o nosso município, ou seja, a importância é mútua, porque nós procurando 

os deputados que nós costumamos ajudar eles aqui no município, eu tenho certeza 

que eles também vão abraçar essa causa. Mas também não posso deixar de 

concordar com o Nobre Vereador professor Sérgio, que tem que ir na comissão 

especial, ou seja, a comissão lá em cima, eles que estão mais por dentro, já estão 

trabalhando, já têm uma comissão formada. Também aceito, sim, a sugestão do nobre 

vereador Fernando para montar a comissão em relação à creche do Jardim dos 

Eucaliptos, creche essa que, na minha opinião, o recurso que essa casa devolveu 

para a prefeitura em 2017, 2018 e 2019, daria, sim, para dar uma alavancada nessa 

creche, nessa creche que está lá parada. É como diz, é um colocando a culpa no 

outro. Mas se arregaçar as mangas e realmente quiser fazer aquela creche funcionar, 

eu acredito, mesmo sem ter conhecimento técnico, eu acredito que já deveria estar 

funcionando essa creche, tá? Porque 87% de uma creche pronta, ou seja, falta apenas 

13%. E esses 13%, eu acredito que não deve ser tão difícil assim. Mas desde final de 

2016 para 2017, uma creche parada, sendo depredada, ou seja, o que era 13%, pode 

ter certeza que virou de 40 a 45% infelizmente, porque as pessoas não cuidam. 

Embora seja um patrimônio público, deveria ter responsabilidade também até mesmo 

com o vigia da prefeitura, colocar uma pessoa efetiva, fixa lá, para poder estar 

tomando conta dessa creche, porque é dinheiro do povo, é dinheiro que todos 

realmente têm que ter zelo. Falando em dinheiro, eu vou responder formalmente 

depois para o nobre vereador Fernando, embora eu sei que é uma prerrogativa da 

mesa diretiva a criação de cargo, mas deixo aqui os meus agradecimentos para todos 

os vereadores que votaram a favor, porque esses vereadores que votaram a favor 

para essa criação de cargo, são esses vereadores que realmente viu a necessidade 

da gente ter um jurídico, já que a doutora Frida está afastada dentro dessa casa. Não 

só necessidade também, mas também como a situação, a emergência de se ter um 

jurídico aqui pagando um valor um pouco mais baixo. Mas vamos trabalhar juntos para 

trazer o melhor para Biritiba Mirim. É importante também que o prefeito fique sabendo 

que ele tem que fazer as suas obrigações, porque nós temos hoje os bairros afastados 

em tremenda calamidade; tem pessoas hoje que não saiu de casa, principalmente nos 

bairros mais afastados. Eu sei que ele fala que não tem dinheiro, mas ele tinha que 

fazer um planejamento. Esse planejamento, ele deveria ter feito já a seis meses atrás. 

Quando eu mesmo fiz um requerimento, protocolei um requerimento nesta casa para 

que ele fizesse um planejamento, porque enquanto ele não fizer uma manutenção 

preventiva dentro do nosso município, infelizmente, vai continuar do jeito que está. 

Então a atenção também do Poder Executivo é muito importante. E lembrando sempre 

à população do nosso município que o poder de execução é única e exclusiva do 
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Prefeito Municipal. Então ele tem que colocar os pontos nos eixos. Embora tenha 

pouco tempo pra que se trabalhe, pouco tempo. Então ele tem que ser um pouco mais 

ágil nas decisões dele, porque não adianta Vereador aqui ficar discutindo, não, muito 

pelo contrário! O povo está querendo ação. O povo está querendo ver e acontecer. 

Seria apenas isso mesmo. Eu desejo uma boa tarde a todos. Que fiquem com Deus! 

Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço aos 

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

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de fevereiro de 2020. 
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