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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020.  

 

Aos vinte e sete 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, Marcelo Batista 

de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de 

Paula Franco, Robério de Almeida Silva, 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, Marcelo Batista de Miranda Melo, que 

procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 06 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 

17 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 dos Ofícios nº 029/2020, do Ofício Especial da 

Secretaria Municipal de Finanças e do Ofício GDUR-7 nº 92/2020. 2. Ofício nº 

029/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 46, 49 ao 56/2020 *Decreto n°3.442, 3.444, 

3.445, 3.446, 3.447/2020, Lei nº 1.881/2019. 3. Ofício Especial - Secretaria 

Municipal de Finanças – Audiência Pública. 4. Ofício GDUR-7 n° 92/2020 – Do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito de vossa excelência cópia integral do 

referido processo, do qual foi lido pelo vice-presidente, ofício o Tribunal de 

Contas.”. O Sr. Presidente afirma que será encaminhado aos gabinetes dos 

senhores vereadores a cópia do processo. Terminado o Expediente, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 23 a 33/2020. 1. Indicação nº 

023/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

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

instalado um braço de luz na Rua Antônio Carlos Salgado de Abreu, n° 185 – 

Jardim Alvorada A. 2. Indicação nº 024/2020, de autoria do Nobre Vereador 

Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto 

ao Órgão Competente, para que seja feito o serviço de motonivelamento e 
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cascalho na Rua Antero de Quintal, n° 176 – Cruz das Almas. 3. Indicação nº 

025/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

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

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

Avenida Heitor da Cunha Braga, n° 274 – Cruz das Almas. 4. Indicação nº 

026/2020, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine à Secretaria 

Competente para que seja feita a troca de sete luminárias na Av. dos 

Caquizeiros, antiga Estrada Municipal do Pomar do Carmo. 5. Indicação nº 

027/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine à Secretaria 

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Rua José Marques Moura, Vale Verde, nesta cidade, em toda sua extensão. 6. 

Indicação nº 028/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine à 

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Londres, Jardim Real, nesta cidade, em toda a sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 050, 082, 175/2018 e 

053/2019. 7. Indicação nº 029/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que 

determine à Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz 

do Alto, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 

indicações n° 037, 072, 103, 131, 157/2018, 040, 151, 103, 186, 196, 237 e 274 

e 311/2019. 8. Indicação nº 030/2020, 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 a operação tapa-buracos nas ruas Marcelino Rodrigues de 

Moraes e Lauro Albano dos Santos, ambas localizadas no Jardim dos 

Eucaliptos. 9. Indicação nº 031/2020, 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 efetuar a instalação de luminárias da estrada Kobayashi em toda sua 

extensão, reiterando requerimento 187/2018. 10. Indicação nº 032/2020, de 

autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feito um serviço de troca de lâmpadas na Avenida 9 

de Julho, bairro Vista Alegre, 24, antes da fábrica de Tubos Águia. 11. 

Indicação nº 033/2020, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que criada uma frente de 
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trabalho municipal na cidade de Biritiba Mirim para atender a população. 

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

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Antes de dar início, eu 

gostaria de informar aos nobres pares que, a partir de hoje, a partir desta data, 

que está sendo transmitida através do Facebook da Câmara a nossa sessão 

ordinária, tá ok? Apenas para passar essa informação para os nobres pares.”. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 004/2020. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de Lei n° 002/2020: Dispõe 

sobre tombamento e a preservação do Patrimônio Natural e Cultural do 

Município de Biritiba Mirim, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e 

institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Biritiba Mirim. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

apenas para pontuar sobre o referido Projeto de Lei que foi encaminhado pelo 

Executivo sobre a questão do patrimônio cultural, acho que o município 

realmente, ele precisa ter uma legislação pertinente referente ao patrimônio 

cultural do nosso município. Tive a oportunidade de ler esse projeto na íntegra, 

como o segundo secretário leu agora, e eu percebi, e isso vai de um alerta aos 

membros da comissão, que realmente há importância do patrimônio cultural, 

nós temos a Igreja de Santa Catarina, nós temos ali a capela em frente ao 

Ademar Bolina, onde é realizada a Festa do Fortunato, nós temos diversos 

locais que realmente se tornam... deveriam se tornar patrimônio cultural do 

nosso município, além de outros, inclusive, particulares. Então duas situações 

apenas: primeiro que esse patrimônio cultural, ele será gerido não pela 

Secretaria de Cultura do município, ele será gerido pelo Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural - são duas coisas distintas. E outra, para que possamos 

incorporar esses bens, móveis ou imóveis, junto ao patrimônio histórico-cultural 

do estado e do Governo Federal, nós precisamos primeiro estar incorporado no 

Patrimônio Histórico do município. Ponto. Agora, o que mais me chamou 

atenção nesse projeto, que aí eu peço atenção dos nobres pares nas 

comissões, é de que eu percebi uma certa mistura de cultura com meio 

ambiente. A gente está falando de patrimônio cultural, por exemplo, da Igreja 

de Santa Catarina, e, num determinado momento, fala da arborização que está 

ao lado. Da arborização que está ao lado, nós já temos uma lei específica, que 

é a lei do meio ambiente. Nós já temos lá as árvores nativas, que são passíveis 

ou não de cortes. Então eu achei desnecessário a inclusão desse misto 

ambiental ao cultural, dentro do patrimônio, tá certo? Até porque nós já temos, 

nós já temos uma legislação ambiental específica. Vamos falar só, por 

exemplo, da Águas dos Passarinhos, toda aquela área é Mata Atlântica, toda 

aquela área é Mata Atlântica, a Águas dos Passarinhos poderia ser 

incorporado no patrimônio cultural? Legal, acho que é importante, tá certo? 
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Como lá na SABESP tem lá, lá dentro na entrada da casa grande, a capela que 

existe lá também poderia ser incluso, que eu não sei está incluso aí, mas a 

questão ambiental, acho que ela está fora do contexto dentro desse projeto. 

Então é apenas a título de uma informação para os membros da comissão 

sobre essa questão ambiental dentro deste projeto, que, na minha concepção, 

não vi a necessidade de incluir. Não sei qual o motivo que foi incluso, tá certo? 

Porque uma coisa é o patrimônio cultural, tombamento do prédio ou do bem 

móvel ou imóvel; agora a árvore, ela não vai entrar no patrimônio cultural; a 

árvore é preservação ambiental. E aí está falando em corte de árvores ou coisa 

desse tipo. Então é apenas para que os membros da comissão, na análise do 

projeto, essa contribuição da minha parte. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva se manifesta: “É apenas um comentário aqui, o 

projeto hoje só entrou em deliberação, como todo mundo sabe, agradeço o 

nobre vereador o seu comentário em referência ao projeto, mas realmente 

precisa, sim, de muita atenção para com a comissão aí, estão aí os seus 

presidentes e os membros da Comissão Permanente; eu acredito que, assim 

como o nobre vereador Fernando teve tempo hábil para ler, uma semana atrás, 

mais ou menos, eu mandei esse projeto, foi encaminhado ao e-mail dos nobres 

pares. Então eu acredito que os nobres pares devem estar analisando, e eu 

tenho certeza que vocês vão ver com bons olhos esse projeto; o que é bom, o 

que é ruim, o que é certo e o que está errado. Realmente eu peço bastante 

atenção de vocês, tá ok?”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 2. Projeto de Lei nº 005/2020: Dispõe sobre a 

regulamentação da locação e uso de imóveis para realização de festas e 

comemorações. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Bom, queria tecer alguns comentários sobre esse projeto, que depois há 

várias denúncias que a gente fica recebendo dentro do âmbito da Segurança 

Pública aqui na cidade de Biritiba; a perturbação do sossego está sendo um 

dos maiores casos que está acontecendo na nossa cidade. Isso aí em torno... 

que nem já vieram me questionar sobre o projeto, falando que eu estou 

querendo cercear o andamento financeiro da cidade. A ideia não é essa. O 

projeto foi aprovado em várias cidades do interior já na região de Sorocaba, o 

que visa a propagação da poluição sonora, ou seja, o indivíduo está lá para 

fazer a locação do imóvel dele; caso que muitas pessoas estão saindo até da 

área rural, que têm a sua casa devida de veraneio, para poder... porque tem 

pessoas que alugam essas casas de veraneio e as tornam o maior transtorno 

para quem reside do seu lado. Então eu peço a atenção dos nobres vereadores 

aí para a gente ver se a gente consegue deixar mais tranquila essa situação aí 

da regularização dos imóveis aí que faz os eventos com festas e locações. 

Porque quem está preocupado lá fora, ele vem para cá, a cidade está 
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bagunçada e tal, então „Ah, está bagunçado? Vamos fazer barulho, que 

ninguém se importa.‟. Então acho que, para poder cessar esse tipo de 

inconveniente para quem mora na área rural e na zona rural aí, acho que seria 

mais fácil a gente sancionar esse projeto de lei. Muito obrigado.”. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 3. Projeto de Lei 

nº 006/2020: Dispõe sobre a garantia do direito de os pacientes ficarem com 

uma cópia da guia de encaminhamento médico das unidades da rede municipal 

de saúde. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. 

presidente, solicito a atenção dos nobres pares para as comissões sobre esse 

projeto; esse projeto, ele visa dar uma garantia mais ao usuário do sistema 

público. O que que vem ocorrendo hoje? O usuário passa pelo clínico-geral ou 

pelo especialista, ou é encaminhado pelo clínico para um especialista, e a guia, 

ela gera um protocolo para o paciente, e é encaminhado para a secretaria. 

Ocorre que muitas das vezes, por o município ter pactuado com o estado a 

realização de exames em outros municípios, fica-se retido o pedido do médico 

até que o paciente consiga, até que o sistema CROSS libere a vaga para o 

paciente. E o paciente, que é o maior interessado, ele fica descoberto do 

pedido. E muita das vezes tem muitos pacientes que, pela urgência, prefere 

não aguardar o sistema público; às vezes ele busca no particular. E aí o que 

que ocorre? Ele está sem a guia. Aí tem que toda aquela burocracia de ir na 

prefeitura novamente solicitar aquilo e tudo mais. Então gera-se o protocolo, 

pode-se encaminhar a guia para o Executivo, como é de praxe hoje, porém, 

que o Executivo forneça, além da guia que vai para o protocolo, que vai para a 

prefeitura, também uma guia para o paciente. Porque se o paciente resolver, 

por conta própria, agendar a sua consulta com especialista ou agendar o seu 

exame, ele não precisa ter esse transtorno de ir até a secretaria para buscar a 

guia original do pedido médico. Então é para facilitar justamente o paciente, 

que ele tenha a cópia do pedido em mãos para que ele possa, caso necessário 

e caso tenha condições, de realizar sua consulta no particular - que não seria o 

ideal; o ideal seria pelo sistema público, mas, infelizmente, não depende só do 

Executivo, depende também do Governo do Estado, que boa parte dos exames 

são liberados pelo governo do estado, e nós sabemos que muitos exames não 

são pactuados ou não temos vagas suficientes para atender toda a demanda. 

Então muitos optam por realizar o procedimento no particular, e aí está sem a 

guia, somente com o protocolo. Então esse projeto visa justamente fazer isso, 

é dar uma condição a mais para o usuário do sistema público. Muito obrigado.”. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 048 a 058/2020. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 048/2020: Requer ao Senhor Prefeito 
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Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja realizado o serviço de limpeza do tipo roçada e 

retirada de entulho no terreno atrás da Associação do Castellano (em frente a 

rua Bolívia) Bairro Castellano. Este requerimento reitera o requerimento de n° 

267/2019. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

049/2020: 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 reparo da iluminação pública em toda a 

extensão da Rua Caetano Leme da Cunha Filho – Bairro Centro. APROVADO. 

3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 050/2020: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, pedido de informação referente ao 

andamento da obra de pavimentação na Avenida Brasil – Bairro Castellano. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 051/2020: 

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

ao Órgão Competente para que seja feita a roçada e limpeza na Rua Geraldo 

da Conceição, nas proximidades da Unidade de Estratégia de Saúde da 

Família - ESF – no Bairro Jardim dos Eucaliptos, em caráter de urgência. O 

Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o nobre Vereador professor Sérgio por esse requerimento, uma 

briga também que eu brigo muito aí por causa das nossas áreas de lazer da 

cidade aí, bem como escolas, postos de saúde estão à mercê do grande mato. 

E eu acho que deveria ter que dar... a Prefeitura, o órgão, dar mais atenção 

nessas situações aí, porque tem crianças, tem idosos ali, que o idoso com 

deficiência visual aí, até de caminhar aí pode ser picado por uma serpente 

qualquer hora dessas, escorpiões e aranhas aí. E gostaria de compor com o 

senhor na assinatura desse projeto.”. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 052/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

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

limpeza da calçada da EMEF Nelson de Oliveira Camargo, Bairro Jardim 

Yoneda. APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

053/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo junto 

ao Departamento Responsável estude faça um projeto para execução de 

ampliação da cobertura no pátio da EMEF Maria Tereza de Melo, Bairro Nova 

Biritiba.  O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Primeiramente gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika pelo requerimento. 

Semana passada eu estive nesta escola, onde vi a situação até da grade lá, 

que se encontra meio solta, acarretando risco para as crianças; a cobertura, 

onde que elas almoçam, fazem as refeições, quando chove, elas não podem 
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ficar ali, porque acaba molhando as crianças. Então é de suma importância o 

requerimento da vereadora; se me permitir assinar junto com ela, ficaria muito 

contente. Obrigado, presidente”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Tem a permissão do vereador Reinaldo assinar 

junto. Muito obrigada.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora, até porque esse Vereador 

também foi procurado por diversas mães do bairro da Nova Biritiba, e, como eu 

estava voltando de São Paulo, não consegui comparecer junto com o vereador 

Reinaldo. Parabéns, Reinaldo, que você conseguiu ir até a escola também – 

agradeço. E se a senhora permitir, vereadora, gostaria de fazer coro junto com 

a senhora; e conte sempre com meu apoio, muito obrigado.”. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Autorizo também a 

assinatura do vereador Juniel auxiliando a gente.”. APROVADO. 7. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 054/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

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

estudos para implantação de uma faixa de pedestres na rotatória localizada na 

SP- 88, conhecida como Rodovia Mogi-Salesópolis, na entrada do Bairro Nova 

Biritiba. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 055/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria de 

Trânsito para que fiscalize e autue, através dos agentes de trânsito do 

município, os condutores que vem cometendo infrações tais como parar em 

cima da faixa de pedestre, deixar o veículo estacionado no passeio 

atrapalhando assim, a passagem dos pedestres e estacionamento em locais 

proibidos, a fim de fazer- se cumprir os objetivos por convivência mais 

harmoniosa entre os principais usuários do trânsito: motoristas, motociclistas, 

ciclistas e pedestres, procurando manter a ordem segundo o CTB (Código de 

Trânsito Brasileiro). O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Queria dizer a todos aí o porquê desse requerimento, senhor presidente, 

vereadores, é o seguinte: porque é inadmissível você sair no seu município que 

você mora, você próprio mora, e você estacionar errado numa faixa de 

pedestre. Uma faixa que já não está sendo preservada pelo nosso órgão de 

trânsito na cidade, que não é pintada... não é porque ela não está pintada, mas 

ela existe, ela está ali. Eu acho que você, todo condutor tem que respeitar. 

Recentemente, saindo do Nagumo, estava fazendo minha compra quando 

deparei com aquela ia única agora, que é só descida, o próprio carro da 

prefeitura subindo na contramão, para cortar caminho. É coisas inadmissíveis! 

Eu acho que o exemplo tem que vir da gente aqui, da gente e dos motoristas, 

dos funcionários da Prefeitura, o exemplo para você poder cobrar a multa do 

outro que está lá fora. Então eu fiz esse requerimento para que seja feita uma 
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postura e que tenha a atenção dos senhores para a gente poder 

regulamentar... não deixar já... já estamos muito mal falados, já, que está uma 

bagunça essa cidade. Acho que está na hora da gente começar a pôr ordem. 

Infelizmente a grande maioria dos cidadãos só aprende a respeitar leis quando 

é mexido no bolso dele, uma forma como foi bem dito aí, a gente está para 

também fazer a educação do mesmo, e cabe à gente também transpor e 

transparecer essa educação no trânsito, vindo da gente, a principal pessoa aí a 

ser exemplo. Muito obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Eu quero parabenizar ao vereador Fábio por ter feito esse requerimento 

55/2020. Eu acho que vai de encontro aos anseios da população de Biritiba. 

Mas eu devo ressaltar também, nobre vereador autor do requerimento, que no 

dia da feira tem caminhões em cima da praça. E não bastasse isso, a entrada 

dos deficientes ou dos cadeirantes, está lá a barraca de pastéis, caminhões, 

enfim. Eu acho que tem que ser levar em conta essa situação. Se for para 

multar, claro, tem que multar, eu concordo com o nobre Vereador; mas essa 

feirinha aí, parece-me que eu estou martelando muito em cima dessa feira, né? 

Mas tem caminhões em cima, Kombi em cima... Então isso daí é pior do que 

estacionar em lugar proibido - penso eu. Mas eu estou de acordo com o nobre 

vereador, o meu voto é favorável a esse requerimento. Muito obrigado.”. 

APROVADO. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 056/2020: 

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

Competente para que seja providenciado o conserto do passeio interno do 

Instituto Reviver que está cedendo colocando assim, em risco a segurança dos 

assistidos que frequentam o local. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “ Eu concordo no ponto do requerimento do nobre 

vereador, que a gente tem, sim, que zelar pela saúde dos nossos idosos e que 

não cabe ao Executivo fazer a calçada, no caso, o passeio, porque a entidade, 

ela recebe recursos parlamentares para isso, entendeu? Então ela já vem... ela 

tem que providenciar junto com os recursos que ela já recebe. Mas a gente 

sempre tem que zelar pela saúde dos nossos idosos. Muito obrigado.”. O 

Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Agradeço a vereadora 

por ter dado essa luz aí; realmente, eu ia até retirar esse documento, mas não 

houve tempo hábil, e peço desculpa a todos aí pelo transtorno.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para corroborar com 

a vereadora Zuleika, o Instituto Reviver, ele tem o repasse mensal do subsídio 

que vem de recursos do governo federal, do governo do estado e do próprio 

município, para realizar sua manutenção. E, esporadicamente, recebe algum 

recurso de emenda, seja de deputado estadual ou federal, para ampliar, para 

fazer reforma e tudo mais. Então eu acho que, até por questão de 

constitucionalidade, o requerimento do nobre vereador Fábio, apesar de valiosa 
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intenção, acaba se tornando prejudicado porque acaba se tornando 

inconstitucional até porque o Executivo não pode... caso tenha um convênio, aí 

sim, mas o convênio que existe entre o Instituto Reviver e o Executivo é de 

repasse, de repasse para manutenção seja estruturacional, organizacional da 

entidade. Então acho que seria prejudicado o requerimento do nobre Vereador, 

e sugiro até pelo nobre vereador a retirada do mesmo, apesar da boa intenção 

de estar apresentando o referido projeto.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para justificar meu voto, eu sou 

contrário por entender que o requerimento é inconstitucional, por isso meu voto 

é contrário ao requerimento.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se 

manifesta: “Mas mesmo sendo inconstitucional, o autor do projeto...tá? Então 

eu preciso respeitar dessa forma.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Bom, como foi dito já, agradecer à vereadora, e eu peço a 

retirada dele devido não teve tempo hábil, a gente estava nos trabalhos; eu já 

tinha feito esse comunicado que iria retirá-lo pelo simples fato de não foi 

analisado da forma correta como deveria ter sido da minha parte. Eu peço 

perdão a todos pelo inconveniente. Muito obrigado.”. O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para entender: o nobre vereador 

solicitou a retirada do requerimento, é isso?”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “Sim, o nobre vereador solicitou a retirada do 

Requerimento nº 56/2020.”. O Requerimento nº 056/2020 foi então RETIRADO 

da pauta. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 

10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 057/2020: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, pedido de informação a respeito do valor 

da CIP que a empresa EDP Brasil repassa mensamente para que a Prefeitura 

Municipal referente à iluminação pública da cidade, e quais medidas a mesma 

tomaram nesses últimos anos, e quais medidas serão tomadas. O Vereador 

Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o 

vereador Juniel pelo requerimento a respeito da CIP, uma coisa que eu acho 

que é de suma importância. Se a empresa já repassa o dinheiro para a 

prefeitura e... pera aí, ela repassa o dinheiro e a gente não tem a iluminação?! 

Então... eu estava até estudando uma forma, queria até ver com os senhores: 

se a gente não tem iluminação, por que é pago essa CIP então? Certo? Eu 

gostaria de parabenizá-lo pelo que o senhor fez e gostaria de fazer coro 

juntamente com o senhor.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Sr. presidente, eu também gostaria de parabenizar o vereador 

Juniel pelo requerimento, só que essa questão da CIP, ela vira e mexe vem à 

tona nessa casa, né? O que que é a CIP? É a Contribuição de Iluminação 

Pública. O que se entende por iluminação pública? A iluminação pública, às 

vezes as pessoas entendem como é o bico de luz que clareia determinada via. 



10 
 

Só que, pela regulamentação da ANEL, a iluminação pública é toda benfeitoria 

que leva a iluminação até a casa do cidadão. Já teve requerimento, não me 

recordo de qual, se foi do vereador Lourival, se foi de vossa excelência mesmo, 

antes da presidência, requerendo os valores que era recolhido pela CIP mês a 

mês; e foi encaminhado para essa casa. Só que a CIP, ela não é só apenas 

para fazer a manutenção da rede ou instalação de novos pontos de luz. A CIP 

também é para pagar a própria energia que a própria prefeitura paga do 

logradouro público. Então, além de saber quanto se arrecada da CIP para 

complementar, até aí o vereador Juniel poderia depois, caso tenha a resposta 

da prefeitura, saber quanto a prefeitura paga para a EDP Bandeirantes de 

iluminação pública. Porque os recursos que a prefeitura paga para a EDP 

Bandeirantes, de iluminação pública, sai da CIP. Então são contas que não se 

encaixam. Porque o governo federal jogou esse rojão nas costas dos 

municípios, que a verdade é essa; jogou essa bucha nas costas dos 

municípios, e aí os municípios têm que manter a iluminação pública, têm que 

pagar por ela e ainda fazer toda a manutenção do parque de iluminação 

pública. Então o importante é saber o quanto se arrecada, mas também saber 

o quanto se paga de iluminação pública, para saber onde está sendo aplicado 

esses recursos. Tenho certeza que vai sobrar muito pouco, pelo parque de 

iluminação que se paga, vai sobrar muito pouco para manutenção. Agora, que 

é necessário a prefeitura fazer uma contratação urgente para uma empresa 

fazer a manutenção do parque público, do parque de iluminação pública, isso é 

fato. Porque até foi feito recentemente, a uns oito meses atrás foi contratada 

uma empresa, fizeram a manutenção; hoje está tudo queimado. Tudo o que 

corrigiram está tudo queimado. Prova disso, vereador Lourival, na entrada do 

Pomar do Carmo, de oito que foi instalado, eu acho que não tem um ano, né, 

vereador? Não tem três funcionando! Não tem três funcionando! Então apenas 

para complementar, parabenizo vossa excelência pelo questionamento, mas 

apenas para procurar saber também, se possível, quando encaminhar esse 

requerimento, solicitar também já o custo que é pago do parque de iluminação 

pública, a utilização que a prefeitura paga de iluminação pública para a EDP 

Bandeirantes, porque o custo, infelizmente, ficou onerado para o município. E 

isso é o governo federal, que, na época do presidente Lula, que falava que era 

luz para todos, na realidade, foi luz para os municípios, mas também veio todos 

os encargos. Então, que fique bastante claro isso. Muito obrigado.”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Como se diz? Infelizmente eu 

fico até... assim surpreso por que que queima tantas lâmpadas tão 

rapidamente. Porque, no Pomar do Carmo, foi trocado; eram aquelas lâmpadas 

amarelas... aliás, brancas; foi-se trocado por aquelas amarelas, que são mais... 

E o que acontece? Gente, acho que não tem cinco meses, vai lá, estão todas 
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queimadas, todas queimadas! E eu estou falando hoje até nessa indicação que 

eu fiz sobre a Avenida dos Caquizeiros, mas também as outras estão a mesma 

coisa. Só que eu vou fazendo por parte, e que realmente a gente está ao léu 

hoje. Se você ver a entrada do Pomar do Carmo, estava ótimo, bem claro. 

Hoje, gente, está uma escuridão novamente. A gente passa num trecho muito 

ruim, que, de um lado, é tudo mato; do outro também é tudo mata. É um trecho 

que corre grande perigo. Lá desce onze e meia da noite, descem vários 

estudantes; as crianças descem lá; as senhoras vêm buscar o pessoal ali na 

entrada... e a gente corre um risco. E a gente vê essa situação! É que nem o 

vereador Fernando falou: urgentemente o prefeito é obrigado, tem que 

contratar uma empresa realmente pra tomar essas devidas providências, 

porque acho que não é ver esperar os acontecimentos pra depois reclamar. 

Temos que realmente correr contra o tempo pra com que evite essa situação. E 

agora não sei qual é... por que essas lâmpadas queimam, qual é o defeito. 

Será que são os fios da?... Porque realmente uma parte lá, aqueles cabos, que 

são as secundárias, é da finura dessa caneta. Aí elas são ligadas a quê? 10, 

12, 15, 20 lâmpadas. Eu acredito que ele não aguente a potência da energia, 

entendeu? Que ele não aguente! Agora, aquelas onde estão ligadas são cabos 

mesmo originais da própria Bandeirantes, essas vão aguentando. Mas todas 

que são ligadas nesses cabos que foram improvisadas, todas estão queimando 

rapidamente. Então está num momento do prefeito já pegar rapidamente e 

contratar uma empresa pra realmente rever. Não é só Pomar do Carmo, não. 

Se nós olharmos no nosso município, no geral, todos os bairros estão 

passando pela mesma necessidade. Muito obrigado, Sr. presidente.”. O 

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

o apoio do vereador Fábio, Vereador Lourival, Vereador Fernando; está 

autorizado a assinar junto quem se propor, pode ficar à vontade. Até porque eu 

coloquei mesmo esse requerimento até para chamar atenção novamente nessa 

casa, porque já foi objeto de discussão nessa casa em vários momentos; já 

vieram representantes da empresa aqui também, já discutimos, e acabou 

ficando... um joga a responsabilidade para um e o outro joga para o outro. E 

quem está perdendo é o nosso município, quem está perdendo é a população. 

Nossa cidade está aí à mercê; está escura a cidade. Isso não estou falando 

nem só no centro da cidade, também nos bairros. Isso é questão também de 

Segurança Pública. Então acredito que é, sim, uma necessidade. Então é para 

chamar, sim, a atenção do Poder Executivo a estar contratando, sim, uma 

empresa e poder estar executando esse serviço, se é de responsabilidade 

dela. Então ela tem também que chamar a responsabilidade pelo peito e fazer 

o seu serviço. Muito obrigado a todos.”. APROVADO. O Vereador Sergio de 

Paula Franco solicita pela ordem: “Sr. presidente, como a sessão foi mudada 
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de data excepcionalmente para essa quinta-feira, eu ingresso na escola às 

17h05, portanto, faltam seis minutos. Eu preciso me retirar. Peço a sua 

permissão.”. O Sr. Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. 

11. Em única discussão e votação Requerimento nº 058/2020, Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, informação referente ao material escolar e 

aos uniformes, e se já foram entregues ou qual data será. APROVADO. O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Como não há mais 

trabalhos a relatar nessa casa, gostaria da minha permissão para ir atender um 

munícipe no meu gabinete.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Como não há mais trabalhos a serem tratados também, gostaria da 

permissão... tem alguns trabalhos... como devido ao feriado, tem alguns 

trabalhos para mim colocar em ordem no meu gabinete.”. O Sr. Presidente 

concede aos vereadores sua retirada do plenário. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas um questionamento, presidente, que 

nós não recebemos nenhuma normativa referente aos projetos que poderão 

ser apresentados para a próxima sessão. Tendo em vista o nosso acordo ser 

quinta-feira até às 15 horas, eu gostaria de saber de vossa excelência se vossa 

excelência prorrogará o prazo para apresentação de projetos até amanhã, para 

que possa ser apreciado na segunda-feira, ou se mantém ainda a quinta-feira, 

tendo em vista que essa semana praticamente nós retomamos hoje os nossos 

trabalhos. Então é só uma questão de questionamento; se vossa excelência 

puder prorrogar esse prazo para que possamos apresentar os trabalhos que 

sejam necessários, seria de suma importância até para não ser prejudicada a 

próxima sessão com falta de trabalhos. Então gostaria que vossa excelência 

considerasse aí o prazo maior do que o combinado. Eu sei que o combinado 

não é caro, mas o combinado do que nós havíamos acertado, tendo em vista o 

período de carnaval, período de festa de carnaval aí... e ficou o prazo muito 

enxuto para apresentação de trabalhos.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “Nobre vereador, em relação ao seu pedido, ao seu 

requerimento, eu tenho o entendimento que realmente a semana ficou curta. 

Mas independente da semana ter ficado mais curta devido ao próprio feriado, 

que todos nós sabemos, ainda assim, todos os nobres pares tinham ciência 

que ia ficar mais curta e deveria ter feito um planejamento também para poder 

fazer a entrega desses materiais. Tá ok? Portanto, eu não vejo assim o motivo 

para essa provocação. Tá? Mas agradeço também o seu questionamento.”. O 

Vereador Walter Machado de Almeida solicita pela ordem: “Não tendo mais 

trabalho para ser tratado, eu também preciso da autorização para minha 

dispensa, que eu tenho assunto para mim resolver lá em casa, tá?”. O Sr. 

Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário e solicita que se faça 

a chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da 
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Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira Júnior, 

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

boa tarde. Hoje vou fazer o uso da palavra mais para agradecer a algumas 

pessoas da casa aqui, a Vanderli, o Edésio, a Juba, Rodrigo, Jorge Mishima, 

que esteve presente no velório da esposa do meu assessor Osmar, o Vaca, 

que está presente; da esposa do meu assessor, que também foi minha 

assessora. Hoje foi um dia muito triste, e queria mais deixar uma palavra de 

agradecimento a ela. Não podia deixar de fazer isso hoje; se eu cheguei onde 

que eu cheguei, ela e a família dela têm muito... são muito... eu agradeço muito 

a eles aonde que eu cheguei, devido ao apoio de sempre, à parceria de 

sempre. E era mais para deixar essa palavra, senhor presidente, que eu uso, e 

agradecer a todos que estiveram presentes e foram, nessa hora tão difícil, 

parceiros do Osmar, que sempre está com a gente aqui. Obrigado, 

presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fernando José 

Gonçalves, que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, eu também gostaria de 

registrar os nossos votos de pesar para a esposa do nosso colega Osmar, que 

trabalha aqui com a gente na casa; a filha, ela que já vinha com problema de 

saúde e veio a falecer na data de ontem. Infelizmente eu não pude 

comparecer, mas gostaria de deixar registrado aqui os votos de pesar a ela. E 

também gostaria de deixar registrado os votos de pesar da professora Dulce, 

que veio a falecer ontem também; a professora do nosso quadro de 

funcionários da Prefeitura Municipal, que ontem nos deixou... e agradecer a ela 

toda a contribuição que ela deu junto ao nosso Magistério Público Municipal, 

principalmente às crianças especiais. Então seriam esses dois registros. E 

informar a todos os pares de uma questão que nós discutimos já aqui há muito 

tempo, que é sobre o contrato com a Sabesp, o convênio com a Sabesp do 

nosso município. Nós sabemos que o município está descoberto ainda do 

convênio; muito se diz, muito se discute de ampliação de rede, de instalação de 

rede... E a Sabesp encaminhou ao Executivo, da qual eu tive uma cópia agora, 

antes da sessão, da minuta do contrato que foi apresentado pela Sabesp junto 

ao Executivo Municipal. Faço questão depois... é lógico que o Executivo 

encaminhará para essa casa a minuta, mas eu já vou tomar a liberdade de os 

vereadores que solicitarem a cópia da minuta até para uma análise mais 

profunda, eu vou disponibilizar a todos os vereadores. Lembrando que eu, 

superficialmente lendo, aparentemente está mais ou menos dentro do que nós 

havíamos programado com o Plano Municipal de Saneamento, com repasse de 

4%, com atendimento nas áreas prioritárias, a qual foi muito discutida e 

ampliada nessa casa. Mas, independente disso, ainda numa consulta que eu 

acabei de fazer com a diretora de Meio Ambiente da prefeitura pelo WhatsApp, 

questionando a sobre a necessidade de audiência pública para discutir esse 
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projeto. E segundo a informação que ela me passou, que será necessário 

haver uma audiência pública para que possamos discutir esse contrato. Então 

é claro que o Executivo irá agendar essa audiência pública, mas, de antemão, 

fica à disposição de todos os nobres pares essa minuta do contrato, e a 

importância da população nessa audiência pública, até para entender melhor 

como vai funcionar esse novo convênio com a Sabesp. É claro que existe 

sempre aquele pé atrás da questão da privatização ainda da empresa, que aí é 

uma política macro, que está sendo discutido ainda o Plano Nacional de 

Saneamento Ambiental, que está no Congresso, né? Está no Senado agora, 

voltou... passou pela Câmara, foi para o Senado, está no Senado, não foi 

aprovado ainda; nós temos um prazo para ajuste até 2021, que é dos 

municípios até 50 mil habitantes, então não teríamos muita pressa na questão 

de urgência de assinar como estávamos antigamente, mas, como veio a 

minuta, então seria importante todos os nobres vereadores que fizeram uma 

grande discussão sobre o plano de saneamento e sobre esse convênio com a 

Sabesp, estar também inteirado, que eu acho que agora, digamos assim, é a 

cereja do bolo que está vindo para que possamos analisar ela da melhor 

maneira possível e que seja benéfica para o nosso município. Então está à 

disposição de todos os nobres vereadores. Era isso, Sr. presidente. No mais, 

eu tenho... na semana que vem, eu perguntei para você essa questão do prazo 

porque eu estou protocolando um projeto de lei da qual vai exigir do Poder 

Executivo uma placa de todas as obras paradas no município e por que estão 

paradas, um resumo pelo menos. Porque é inadmissível. Por exemplo, Parque 

do Nirvana, nós estamos há dois anos no Nirvana; ninguém sabe! Coloca uma 

placa de inauguração lá da obra, mas ninguém sabe por que parou. A Avenida 

Brasil - a mesma coisa; a creche do Jardim dos Eucaliptos - a mesma coisa; a 

quadra coberta - a mesma coisa... e enfim, um monte de obras aí paralisadas; 

academia ao ar livre... E a população, ela não tem informação de por que a 

obra está parada. Porque às vezes, muitas das vezes é até incompetência do 

próprio Executivo - só para concluir, senhor presidente - muitas das vezes é 

incompetência do próprio Executivo, mas muitas das vezes não é só 

incompetência do próprio Executivo. Também é uma incompetência do governo 

federal, principalmente nas obras federais, que não repassam a medição para 

que possa ser feito o pagamento da empresa. E aí a obra fica parada; quando 

vai retomar a obra, acontece aquela série de imprevistos que vai ter que 

reavaliar a planilha porque já ficou três, quatro, cinco, seis meses - defasou o 

valor da obra, e o governo federal não quer nem saber, principalmente com as 

obras da Caixa Econômica, que são financiadoras. Então eu vou apresentar 

esse projeto de lei para que o Executivo fique obrigado a colocar as placas e 

explicar o motivo por que está paralisada aquela falta; falta de recursos do 
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governo federal; falta de projeto; foi paralisado por documentação, que nem é o 

caso da creche do Jardim dos Eucaliptos, enfim. Então... e só para concluir, 

senhor presidente, que eu acho de suma importância para todos, em cima 

dessa questão das obras, me desculpe eu me estender um pouquinho mais, 

mas acho que é importante também para todos os nobres pares e para a 

população, é de que essa semana eu estive no Executivo, essa semana 

passada, e a informação que obtive é de que as obras, a complementação, que 

nós já fizemos a discussão nessa casa sobre a questão do PSF do Castellano, 

a prefeitura conseguiu autorização da CETESB para criar aquela fossa séptica 

e ela vai licitar essa obra, e acredito que aí, em 20 dias, em 30 dias já tenha 

início esta obra para dar conclusão e colocar efetivamente para que aquele 

posto de saúde possa funcionar e atender aquela população. Muito obrigado, 

senhor presidente, e desculpa pelo horário.”. E não havendo mais Vereadores 

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

Silva faz suas considerações finais: “Eu não poderia deixar, assim, deixar 

registrado aqui também nessa casa os votos de pesar pelo falecimento da 

dona Maria Eliane Chuca e também da professora Dulcineia Santos, que veio a 

falecer. Infelizmente, assim, são perdas que município teve e que, com certeza, 

faz muita falta principalmente para os familiares e amigos. Gostaria também de 

deixar registrado aqui nessa casa infelizmente a inversão de... até mesmo, 

vamos se dizer assim, de valores, que está acontecendo dentro do nosso 

município. Porque boa parte da população imagina o quê? Que um vereador, 

ele tem poder de execução. Eu já disse isso aqui já umas 20 vezes, já. Mas 

infelizmente não é isso. O poder de execução é única e exclusiva do senhor 

Prefeito. Eu não tenho nada contra o carnaval; eu acho que tem que ter festa 

na cidade, sim, tá? Só que assim, eu não vejo o momento - momento - para ter 

festa, até mesmo porque os bairros mais afastados são os que mais sofrem; é 

aqueles que não podem levar no médico a criança, são aquelas pessoas mais 

idosas que não têm meio de locomoção, tá? Então eu quero deixar até mesmo 

um recado aqui ao Sr. Prefeito: Acabou! Acabou, acabou o carnaval! É 

trabalhar, é fazer manutenção nas estradas. Embora tudo indica aí que „Ah, 

não tem verba, a máquina está quebrada...‟. Mas tem que ter uma solução, 

porque o povo cobra, e muitos, muitos da população não entendem; o vereador 

faz o requerimento, mas não é simplesmente fazer o requerimento e protocolar 

na prefeitura. Eu, por exemplo, além de fazer o requerimento, eu faço também 

as reiterações e os ofícios, assim como os demais vereadores também! Mas 

parte da população está entendendo o quê? O vereador não faz nada. Então 

eu acredito que o prefeito tinha que divulgar isso, porque quem não está 

fazendo nada é o prefeito do nosso município! Tem que ter mais 

responsabilidade! E eu digo não só mais responsabilidade com o município, 
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que esse prefeito tem que ter, mas também ele tem que ter mais 

comprometimento com a população, porque não é fácil você saber, você 

receber diversas reclamações aqui mesmo dentro dessa casa. Porque o que 

eu estou passando dentro dessa casa, eu acredito que os demais vereadores 

aqui também estão passando! Porque não é possível um negócio desse! Então 

nós temos que se unir e cobrar o Poder Executivo para ele fazer simplesmente 

o que é de obrigação dele. Não que o vereador... o vereador, ele tem que 

cobrar mesmo, ele tem que fiscalizar, ele tem que acompanhar. Mas 

infelizmente a população não entende que o vereador não tem o poder de 

execução. Essa é a minha fala. Infelizmente é a insatisfação que eu vejo a 

população de Biritiba Mirim, e vem sofrendo não é desde hoje, não, já é de 

muito tempo!”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “É 

lamentável realmente essa situação que todos nós, vereadores, estamos 

passando. Hoje, se a vossa excelência for na Rua das Violetas, no Pomar do 

Carmo, e for na Rua das Orquídeas, aonde o munícipe está pagando R$ 636 

de imposto, e a vossa excelência vai ver o buraco, de que tamanho é esse 

buraco aonde está passando o ônibus coletivo com as crianças. Fica 15 dias 

com água porque não tem escoamento, que o lado, tudo é vegetação. Então a 

gente a gente cobra, mas, infelizmente... Gente, uma solução simples de fazer! 

Está chovendo? Está chovendo. Hoje vai ser a desculpa de chuva. Mas, gente, 

temos que pensar: estiou? Custa pegar um caminhão de pedra e jogar? Por 

que é um buraco só assim, é um buraco, e chegar lá e jogar, e jogar um 

produto mais fino em cima, para dar condições desses ônibus, microônibus, 

vans, de passar nesse lugar? Eu acho que não... como se diz? Não custa 

nada. Agora não sei por que, qual é a situação de não fazer isso. O assessor 

Vaca, do vereador Jorge, foi essa semana junto com o prefeito aonde 

realmente caiu um automóvel, e faz poucos meses que derrotou-se toda a 

suspensão do carro. Ele mostrou „Aqui, ó, prefeito, olha a situação que está 

aqui‟. ´É‟, mas para isso você não veio trabalhar com nós no pátio.‟. E onde é 

que fica o secretário que ele tem?! Que ele não pode mandar esse secretário 

pegar e levar e jogar lá uma porção de pedra, se não quer colocar o asfalto? 

Porque asfalto frio tem lá. E está lá o buraco! A semana retrasada outro 

automóvel desviou desse buraco, jogou outro em cima da cerca lá; um carro 

novo, acabou amassando a traseira do carro! Quer dizer: gente, por causa de 

um buraco acontece tanto acidente? E o prefeito passa lá, passou agora, antes 

de ontem passou lá! Não é possível! Eu fico analisando isso, que ele passa no 

local! Se ele não soubesse, não passasse ali, mas ele passa no local, e foi 

mostrado pra ele e ele não toma as devidas providências. Então isso a gente 

fica indignado com certas situações disso aí. Muito obrigado, Sr. presidente.”. 

O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva retoma e encerra a Sessão: 
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“Nobre Vereador, só ressaltando o que o senhor acabou de falar, infelizmente, 

nobre vereador, é lamentável, realmente, como você disse, é lamentável hoje o 

que está acontecendo dentro do nosso município. Mas eu venho informar para 

o senhor também que não é só a Rua das Violetas, não. Como eu disse aqui: o 

bairro do Nirvana, não é porque eu moro lá também, não; tem duas entradas 

hoje bem em frente ao barzinho que tem lá, o Bar do Rock, ninguém passa, 

tem que dar a volta lá no canteiro. E se for pelo Pomar do Carmo também, que 

o senhor conhece muito bem aquele trajeto, também não consegue passar lá. 

Então até quando que o pessoal?... Não estou falando porque eu moro lá; até 

quando que esse pessoal vai ficar ilhado?! Aí o senhor vai aqui na Estrada 

Santa Catarina, Rio Acima, Castellano, como eu disse aqui, são os bairros 

mais afastados que mais sofre. Então peço a atenção do senhor Prefeito e que 

ele tenha não só mais responsabilidade nessa gestão dele, como também mais 

comprometimento com a população. Terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada 

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

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 27 de fevereiro de 2020. 
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