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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020.  

 

Aos dois dias do mês de março 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. 039 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 

27 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. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 

Indicações nº 034 a 037/2020. 1. Indicação nº 034/2020, de autoria do Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que junto ao Departamento Competente seja feita a troca de 

lâmpadas queimadas da Rua Canadá em toda a sua extensão no Bairro Jardim 

Castellano. 2. Indicação nº 035/2020, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

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

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que proceda a 

manutenção e reparos das lâmpadas de iluminação pública, localizadas na Rua 

José Antenor de Araújo, na altura dos números 25 e 54, Bairro Centro. 3. 

Indicação nº 036/2020, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de 

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

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

bloquetes, na Rua Jorge Leme de Siqueira, na altura do número 141, travessa 

com a Rua Shigueo Mori, no Bairro Centro. 4. Indicação nº 037/2020, de 

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

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, 
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solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviço de roçada, 

limpeza e poda de árvores na Praça Cormentino de Oliveira Prado, situada a 

Rua Antônio Etelvino de Andrade. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de 

Lei nº 007 e 008/2020. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA, LOURIVAL BISPO DE MATOS E ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. 1. Projeto de Lei n° 007/2020: Dispõe sobre a denominação 

de Via Pública no Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 2. 

Projeto de Lei n° 008/2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 

placa informativa em obra pública municipal paralisada contendo, de forma 

resumida, a exposição dos motivos de interrupção. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: Sr. presidente, esse projeto de lei é até um 

projeto diferenciado se comparado aos tradicionais da Casa, mas nós temos 

percebido ao longo dos anos, não só nessa gestão, mas em todas as gestões, 

de que, quando se paralisa uma obra, o munícipe, ele fica totalmente 

desinformado de qual motivo, qual o prazo que está paralisada a obra e o 

porquê de estar paralisada a obra. Então eu enumerei aqui rapidamente, hoje 

nós temos paralisados a UBS do Castellano, a Creche do Jardim dos 

Eucaliptos, a quadra do Nova Biritiba, a academia do idoso lá no bairro do 

Dezoito, diversas ruas de pavimentação, dentre as quais o Bairro do Nirvana, 

do qual vossa excelência reside; lá, a Avenida Brasil, indo para o Castellano, 

enfim, diversas obras de pavimentação paradas na cidade. Nós temos aqui 

aquela praça da Nova Biritiba, que se iniciou antes da rotatória ali, até hoje não 

saiu também, não sabe como está. Além das obras públicas, ainda temos 

alguns projetos em andamentos que estão paralisados, como é o caso do 

Plano Diretor, por exemplo. E a população, ela não sabe, por exemplo, qual o 

motivo que realmente está parado o Nirvana. O Nirvana está parado há quase 

dois anos, três anos! A Avenida Brasil está há três anos pra se complementar e 

não se complementa. A cobertura da quadra da escola do Nova Biritiba está há 

quase quatro anos, e a população não tem sequer um tipo de informação do 

porquê essa obra foi paralisada. Nós, enquanto legisladores, temos acesso à 

informação porque, através de requerimentos e tudo mais, a gente consegue; 

„olha, a creche da Nova Biritiba é porque houve documentação que foi enviada 

para o Estado, e a escritura estava num outro município‟; mas e da quadra da 

Nova Biritiba? Por que está paralisado? E do Nirvana, por que está paralisado? 

Houve a primeira medição? A Caixa que está atrasada? Teve que fazer revisão 

do projeto? E a população fica totalmente desinformada! Então, a partir do 

momento que se paralisou uma obra, a intenção desse projeto de lei é que, se 
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da mesma forma que o prefeito coloca, por lei, é obrigatório a colocar, ele 

coloca a placa lá informando que vai dar início à obra, o período da obra e o 

valor da obra, também que a administração pública coloque quando foi parada 

e qual o motivo da paralisação. Pelo menos assim a população fica informada 

do motivo da paralisação. E, além do motivo da paralisação, saber a qual 

departamento cobrar, porque o problema não é só paralisar a obra. Vou dar um 

exemplo prático para os nobres colegas: obra do Nirvana está paralisada, a 

quem recorrer? Vamos recorrer no Departamento de Obras - subentende-se 

isso. Só que, às vezes, o problema não está no Departamento de Obras. Às 

vezes o problema está no Departamento de Planejamento, que não enviou o 

comunicado pra Caixa; às vezes está no Departamento de Finanças, que não 

fez a parte que deveria ser feita. E o Obras fica vendido! Então tem que ter um 

meio do qual a população possa estar informada de quem é o responsável, 

qual é o departamento responsável pra informar pela obra, porque tem o 

departamento responsável que assina o contrato de gestor, o departamento 

responsável, o secretário responsável, e tem como pra população estar 

informada sobre o motivo da paralisação da obra. Esse é o objetivo do projeto, 

e espero que todos os colegas das comissões possam analisar com bastante 

carinho. Muito obrigado, Sr. presidente.”. Terminados os Projetos em 

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

dos Requerimentos nº 059 a 067/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 059/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

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

manutenção do “guarda corpo” de proteção da ponte localizada na Estrada 

Velha de Biritiba. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

060/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a 

Secretaria de Turismo para que apresentem relatórios constando se houve, 

nesta gestão, pleiteio de emendas ou recursos para referida pasta. 

APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 061/2020: 

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

de Saúde para que seja feito um relatório a respeito dos medicamentos 

disponíveis em todos os postos de saúde do nosso município, bem como, se 

existe um controle quanto à distribuição quais são os medicamentos 

disponíveis, estoque e prazo de validade dos mesmos. APROVADO. 4. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 062/2020: Requer ao Senhor 

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

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Andrelina 
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Sanches Gaelera – Castelano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 063/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

Pedido de Informação da unidade básica do posto de saúde do Jardim 

Castelano, e o número de matrícula, contrato e qual empresa que prestou 

serviço e quais foram os valores gasto na obra citado acima. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de ressaltar que eu fiz 

esse requerimento porque já foi objeto de discussão nessa Casa, acredito que 

o vereador Fábio, acho que não estava aqui ainda, não estava aqui ainda, né? 

Nem o vereador Valter e a Zuleika. Mas já foi objeto de discussão nessa Casa, 

os diversos vereadores já estão cientes da reunião; o secretário se propôs a 

voltar nessa Casa, dar uma resposta, e, até agora, nenhuma resposta foi dada. 

Parabenizando já também o vereador pela fala, o vereador Fernando, pelo 

projeto também, que é muito bom, muito legal; já tem o meu apoio, meu voto, 

até porque não só essa obra que se encontra parada. Foi dinheiro gasto, foi 

dinheiro que poderia ter sido investido em outra situação, e está lá o prédio se 

deteriorando, a população que anda perdendo. Então, como foi morador 

daquela área, todos os dias passo ali em frente e vejo... dói no peito ver um 

dinheiro gasto, mal gasto, com uma placa de inauguração, e nada foi feito até 

agora. Então temos, sim, que cobrar; temos que cobrar, temos que ter uma 

resposta, sim. Então, muito obrigado.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Antes de entrar no mérito do requerimento, eu gostaria de 

agradecer o apoio do vereador Juniel pelo projeto apresentado por este 

vereador. Vale ressaltar que uma obra paralisada, ela acaba saindo que quase 

30 ou 40% mais. Então, por exemplo, quando o... fazendo um comparativo; 

quando se parou a unidade da creche do Jardim dos Eucaliptos, o governo do 

Estado, no último levantamento que foi feito, calculou-se que faltava 14% da 

obra pra ser concluída. E o recurso era definido de 100% da obra, e faltava 

14%. Hoje nós sabemos que, pra retomar aquela obra, vai ter que se fazer 

praticamente mais 26%, além dos 14 que já estavam faltando. Por quê? 

Porque a obra foi depredada, foi saqueada, foi invadida, né? E teve muita 

perda na obra. Então essa obra, de 100 que ela custava, vai passar a custar 

130. No caso do UBS do Castellano, mais especificamente, eu gostaria de 

parabenizar o vereador Juniel por ter entrado com um requerimento de 

informação, o que vai ao encontro justamente ao projeto de lei; aquela obra até 

que ela não sofreu tanto prejuízo. Eu estou dizendo prejuízo... prejuízo material 

do prédio. Ele não foi depreciado, porque a prefeitura, desde quando ela foi 

paralisada, a prefeitura teve a precaução de manter um funcionário 

praticamente quase que 24 horas por dia fazendo a vigilância da obra. Então 
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por isso ela não foi saqueada, não foi quebrado vidro, não foi roubado fio e 

tudo mais. O que foi lá foram alguns equipamentos que foram colocados pra 

inauguração na época, e esses equipamentos foram retirados de lá e 

encaminhados para as outras unidades básicas de saúde do município. Mas 

não foram saqueados, não foram furtados enfim. Então ela continua dentro do 

seu valor real da obra. É claro que vai ter que se atualizar a tabela porque o 

custo da obra lá atrás, de três anos e meio atrás, era um valor; hoje, pra se 

terminar a obra, é outro. Essa obra especificamente que o vereador Juniel está 

questionando, ela estava faltando... porque ali foi um bloqueio da CETESB. Por 

isso que eu falo da importância se tivesse colocado informando à população. 

Ali é uma área de mananciais a qual já foi construída uma escola na época do 

governo do prefeito Roberto Pereira da Silva. Essa escola não pôde ser 

ativada; e construiu-se também a unidade do UBS do Castellano logo próximo. 

Porém ali o que ocorreu foi o quê? Foi justamente a coleta de esgoto do 

tratamento da rede de esgoto da unidade básica de saúde. E aí a CETESB não 

deu autorização pra implantação do funcionamento da unidade justamente por 

causa disso, da mesma forma com a questão da energia elétrica, até porque 

não tinha a CETESB, porque a CETESB, por causa do afluente da rede de 

esgoto, ela não dava o autorizo. E não tendo o autorizo da CETESB, 

automaticamente, não se consegue também ligar a energia. Então esses foram 

os dois grandes motivos daquela obra. Com muito custo, ao longo dos anos, a 

prefeitura, ela veio tentando regularizar aquela obra. E agora, no final do ano, a 

CETESB conseguiu... tanto que eu falei isso na sessão passada; a prefeitura 

conseguiu junto à CETESB a autorização pra implantação da fossa séptica, 

aquela fossa mais específica para o tratamento da rede de esgoto. Então, com 

essa autorização do alvará a CETESB, a licença da CETESB, da implantação, 

desde que cumpra dentro do projeto que foi apresentado, automaticamente vai 

sair também a ligação de energia. Então quer dizer, as duas coisas... ou a 

energia já estava ligada, estava faltando o gerador, não me recordo. Mas o 

ponto principal daquela obra era justamente a questão da fossa séptica. Isso 

está resolvido, a prefeitura está no processo de licitação pra contratar uma 

empresa pra realizar esse complemento que a CETESB exigiu, que é 

justamente o tratamento de esgoto, e isso está girando aí em torno de R$ 100 

mil, R$ 105 mil, que, pelo menos, foi o estimado; e está no processo licitatório. 

Encerrando o processo licitatório, que deve ser uma carta-convite, que é mais 

rápido do que uma licitação, uma tomada de preço, por exemplo. Fazendo a 

carta-convite, vai ser contratada a empresa e aí conseguirá dar finalização 

naquele empreendimento que é a UBS do Castellano. É claro que aí, depois, 

vai entrar uma outra questão, que é a questão do mobiliário, porque o 
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mobiliário todo saiu de lá. Foram pra todas as unidades. Então vai ter recurso 

pra comprar os mobiliários pra implantar lá? Esse é o primeiro ponto. E o 

segundo ponto que eu já conversei com a Secretária de Saúde, é que as 

Unidades de Saúde da Família, pelo Governo Federal, elas tiveram uma 

modificação. E o que que está ocorrendo? Hoje os agentes comunitários de 

saúde têm que ser concursados, não podem ser mais chamados por processo 

seletivo. Uma determinação, uma portaria do Ministério da Saúde obriga os 

municípios a fazerem concurso para os agentes comunitários de saúde. Se 

aquela unidade for implantada como unidade de saúde da família, nós não 

vamos ter agentes de saúde da família lá, porque não vai poder ser realizado 

concurso esse ano ainda; pode até ser em determinado período, porém, dentro 

do período eleitoral, vai ser inviável. Então essas duas preocupações que nós 

temos com essa obra. Eu acho que o requerimento do vereador Juniel é 

perfeito e, inclusive, nós poderemos não só chamar o Secretário de Obras, que 

está a par de todo o projeto, mas também chamarmos o Secretário de Meio 

Ambiente pra explicar essa questão da CETESB, e também chamarmos aqui a 

Secretária de Saúde pra tratarmos da questão de como ficará a situação dos 

agentes comunitários, do corpo técnico pra aquela unidade de saúde, porque 

realmente vai ter esse entrave desse período. Então, de repente, você termina 

a obra, mas você não tem as condições técnicas pra você colocar ela pra 

funcionar. Muito obrigado.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “O vereador Juniel está sendo muito feliz realmente nesse requerimento 

até porque, vereador, a população às vezes nos cobra bastante a respeito 

desse equipamento, foi pra onde esse equipamento? Então acho que seria 

muito importante que eles também dissessem pra qual unidade foi esse 

equipamento, porque até hoje nós não sabemos em que unidade realmente 

está esse equipamento que saiu de lá. Porque se realmente ele foi equipado 

com equipamentos e eles saíram, seria uma obrigação dizer „Ó, está indo pra 

tal unidade.‟. Então realmente a população pelo menos ter essa informação, 

porque as pessoas muito me indagam a respeito „Ô, vereador, mas esses 

equipamentos que estavam aí foram pra onde?‟. Às vezes nós não sabemos 

responder porque não temos essa informação. Muito obrigado.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas pra colaborar com o 

vereador Lourival sobre a questão dos equipamentos, o Poder Executivo, ele 

tem, dentro da administração, dentro da Secretaria de Administração, um 

Departamento de Patrimônio, do qual tem um chefe de patrimônio. E o chefe 

de patrimônio é o responsável por todos os bens do município, todo o 

patrimônio do município. Então se caso for necessário, também poderia ser 

convidado pra esclarecer pra onde foram remanejados esses equipamentos. 
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Muito obrigado.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Gostaria de agradecer o apoio dos nobres pares, que fora muito felizes na 

fala; Fernando Gondim, o nobre vereador Lourival; e também, como já tem 

mais de seis meses que eu estou falando mais ou menos que estivemos em 

reunião com o secretário, com o prefeito nessa Casa, creio eu que alguma 

iniciativa já deve ser tomada. Então nessa reunião, que eles tragam 

documentos, que comprovem o que foi feito, qual o parecer, qual foi o 

procedimento tomado, porque já teve tempo hábil. Então... porque promessas, 

aí fica, um joga pra cá, um joga pra lá... E qual é a solução? Qual vai ser a 

solução? Entendeu? Qual caminho tomar? Nós aqui também não estamos só 

cobrando, estamos aqui pra somar, correr junto pra que a população saia 

ganhando. Muito obrigado.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Quero parabenizar o vereador Juniel pelo requerimento; o Fernando 

falou legal. Uma coisa que me deixou curioso aqui é que agora foi liberada a 

fundação dessa fossa séptica, mas eu lembro de uma reunião que tivemos aqui 

com o antigo secretário de Meio Ambiente, que ele falou que não podia fazer 

nada lá devido a um córrego que estava lá. Agora vai ser liberado? Então eu 

acho que não houve o bom-senso da prefeitura em informar direito se pode ou 

não pode. Eu lembro com todas as palavras que o ex-secretário falou naquela 

mesa de reuniões que tinha uma área que era irregular devido a ser área de 

manancial e ter um córrego. E agora vai ser autorizado? Pera aí! Como que o 

mesmo órgão que não autorizou agora vai autorizar? Pera, está estranha essa 

conversa, e a gente vai verificar melhor essa situação. Obrigado.”. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 064/2020: Requer 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em todas as vias/estradas do bairro Nirvana que necessitam do serviço de 

cascalhamento e motonivelamento, sem exceção. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 221/2017, n° 057/2017, n° 198/2018, n° 074/2019 e n° 

332/2019. APROVADO. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

065/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências de manutenção em todas as vias do Bairro Nascente do 

Vale Verde, sem exceção. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 

106/17, n° 207/18, n° 029/19, n° 98/2019, n° 116/2019, n° 154/2019 e n° 

224/2019. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

066/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 
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devidas providências em relação a reparo na iluminação pública, com a 

colocação de um braço para lâmpada e lâmpada no poste já existente 

localizado entre o início da travessa Felícia Maria do Rosário e a Estrada 

Municipal do Yamamoto-Sertãozinho- Biritiba Mirim. Esse requerimento reitera 

os requerimentos de n° 173/2019, n° 200/2019 e n° 244/2019. APROVADO. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu gostaria de solicitar 

a retirada de pauta do Requerimento nº 067/2020, por conta de um erro de 

digitação; colocarei na próxima sessão.”. Acatando o pedido do vereador, o 

Requerimento nº 067/2020 é RETIRADO da pauta pelo Sr. Presidente. 

Terminados os Requerimentos, o Sr. Presidente solicita que seja feita a 

chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 

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

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

a todos, a todos os munícipes aqui presentes. Nessa tarde de segunda-feira, 

venho com o coração muito alegre nessa Tribuna. Gostaria de agradecer uma 

Emenda Parlamentar do nosso Deputado Marcos Bertaiolli, que destinou para 

a cidade de uma ambulância, também um trator; uma Emenda Parlamentar 

também para a agricultura. Então é um Deputado muito atuante nessa cidade, 

um deputado que é muito novo, mas uma política muito do bem, muito 

transparente, e estou muito feliz, muito grato a ele. Logo no sábado de manhã 

ele me liga, que eu não fui no evento como ele anunciou, junto com o vereador 

Reinaldo, a ambulância que foi destinada para essa cidade de Biritiba Mirim, 

ele acabou me ligando logo cedo. Fiquei muito honrado, muito grato! Pedir 

desculpa à nossa cidade vizinha Salesópolis, que não pude estar no evento, 

pois estava em outro evento também... Então muito feliz, muito grato, muito 

honrado por ter trabalhado para um deputado, juntamente com o vereador 

Reinaldo, um deputado muito atuante, muito presente... então a gente fica 

muito feliz! Isso é fruto do trabalho, isso é fruto, é recompensa do trabalho que 

está sendo muito bem feito; é uma política do bem e transparente, e é por isso 

que, a convite do deputado Marcos Bertaiolli, que estarei indo também para o 

PSD, juntamente com o vereador Reinaldo; parabenizar, que isso é uma 

conquista para nós e uma conquista para toda a população, para todo Biritiba. 

Então muito feliz! Gostaria de agradecer o deputado Marcos Bertaiolli; conte 

sempre com esse Vereador, Deputado; muito parceiro, muito atuante! E 

desejar a todos uma boa tarde e que Deus possa abençoar grandiosamente a 

vida de todos, e uma ótima semana! Sr. Presidente, o senhor me concede?... 

Eu preciso atender a um munícipe em meu gabinete, por favor, não tendo mais 

material?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva concede ao Vereador 

sua retirada do plenário e se manifesta: “Como o nobre vereador vai sair, eu 
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gostaria de deixar já um recado aqui nessa casa. É que no dia 05/03 é a 

reunião das comissões às 14h30, como os nobres pares mesmo já haviam 

selecionado essa data de quinta-feira, e ficou para as 14h30 então nessa 

quinta-feira, tá ok?”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério 

Barbosa, que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, os membros da mesa, 

vereadores, público presente. Bom, eu queria falar sobre uma situação que 

houve esse fim de semana. Foi uma situação totalmente deplorável com o que 

acontece com funcionário dessa cidade. Bom, nós temos aí na cidade um 

cemitério... aí você passa com seu carro e vê funcionário lá naquele cemitério 

sem EPI, ou seja, Equipamento de Proteção Individual, apenas com sua calça 

jeans e uma camiseta e um par de luvas, dentro de um túmulo, tirando água. 

Bom, até aí, tudo bem. Só que ali é túmulo, gente; ali tem restos mortais, 

chorume, e aquilo ali... se estão tirando água de um túmulo que eu não 

verifiquei se estava com corpo ou não, porque só estava vendo de longe da 

cerca, e se aquele ali tivesse com túmulo vazio, está com água, imagina os que 

estão com corpos lá. Será que tem uma drenagem legal regularizada para levar 

esse chorume, essa água embora? Será que tem um centro de coleta desse 

líquido? Bom, não tem, porque o funcionário estava simplesmente tirando no 

balde e jogando diretamente na beira da cerca, ou seja, estava indo para o 

meio-fio. Isso aí fica mais agravante devido a ter uma creche do lado, uma 

escola municipal, um pronto-atendimento, o qual vou verificar se é poço 

artesiano; abaixo nós temos um produtor rural... espera aí, se está criando 

alface, a água está saindo, a água sai dali, a água desce, vai para o lençol 

freático. E o que é o pior de tudo isso aí: onde está a vigilância sanitária da 

nossa cidade, que não vê isso? Onde está a administração, que não compra o 

EPI? Eu já fiz requerimento aqui nessa casa, juntamente com o vereador 

Robério, se eu não me engano; Ele também fez, pedindo EPIs para essas 

pessoas. Eu gostaria de ter dinheiro para poder ajudar e comprar o EPI para 

cada um, porque são poucos funcionários. Só que, se eu compro EPI e eu dou, 

eu estou fazendo política. „Ah, ele está fazendo política, está dando coisa lá‟. 

Não é obrigação minha! É obrigação da prefeitura dar o equipamento de 

proteção para o funcionário. Simplesmente o cara estava com uma luva 

apenas. Meu, isso é falta de bom senso com o funcionário, que eu acho que, 

para cuidar de uma casa, tem que cuidar primeiro de quem mora dentro dela. 

Você tem que cuidar primeiro de quem mora dentro dela, para ela poder 

prestar um bom serviço aí fora. Só que eu não culpo o funcionário. Eu culpo 

quem estava lá, quem manda nele, porque determinaram para ele tirar aquela 

água. Ali foi um chefe, algum chefe, um diretor, um secretário, sei lá, foi alguém 

que determinou que tirasse aquela água de dentro daquele túmulo e jogasse lá 
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fora. Fica difícil! E depois dessa postagem que eu fiz essa denúncia, já vou 

procurar a CETESB e vou fazer... Ministério Público, vou procurar quem de 

direito, porque isso aí... E, se for o caso, pedir até interdição desse cemitério. 

Será que a CETESB já veio fazer uma medição para aferir as condições de 

como que está o lençol freático dessa cidade? Essa cidade é abastecida por 

água que ela mesmo produz. Muitos funcionários, muitos munícipes me ligaram 

após essa questão... „Pô, Fábio, obrigado! Até que enfim alguém olhou. Pedi 

para fulano e pedi para ciclano e ninguém tomou as providências‟. Não sei se é 

medo, não sei se é o quê, o que que é, esconder. Meu, aqui a gente não tem 

que esconder nada para ninguém, aqui a gente tem que prestar o serviço ao 

cidadão que paga o nosso salário, tem que prestar, certo?! E outra, aí vem a 

seguinte opinião: vão perseguir o funcionário. Eu quero que persiga o 

funcionário. Eu quero que persiga ele! Isso é assédio moral. Aos gestores que 

falaram, persegue lá o funcionário que estava jogando coisa lá. Ele estava 

fazendo o serviço dele, sem condições, mas ele estava fazendo o serviço dele. 

Veio mensagens para mim; vamos tomar a devida postura correta nesse caso, 

que a nossa função é fiscalizar, e vamos fiscalizar da forma mais correta e 

legal sobre isso, legalmente. Não adianta falar que quem fala não faz, que aqui 

faz. Eu posso levar uma vida toda, mas eu vou e faço. Não me venha intimidar 

funcionário porque está fazendo isso. E a gente tem que tomar as devidas 

medidas contra isso aí. Gente, parou esse tempo de perseguir funcionário por 

causa de política; prometer coisa para funcionário por causa de política. 

Funcionário tem o direito dele, tem que ser bem atendido. Peço por gentileza 

ao senhor Prefeito Walter Hideki que, como ser humano, não como Prefeito, 

como um amigo que eu tenho, não é meu amigo; peço por gentileza que 

esqueça a nossa amizade e esqueça que ele é Prefeito e eu sou o vereador. 

Eu quero que ele pense como ser humano, como o pai. Acho que ele não 

gostaria que o filho, a mãe, o vô ou alguém que seja, pisasse numa água lá 

com o chorume. Pense como pai, como ser humano. Pense naquele pai de 

família que está ali dentro. Pensa naquelas pessoas que perderam seus entes 

queridos, que podem estar agora boiando na água. Vamos começar a pensar. 

A Sabesp, ela coleta água da gente aqui. Será que aquela água não está 

descendo para o lençol freático aqui e a gente está bebendo água com 

chorume? Será? Tem um tratamento? Tem, só que é o seguinte: a CETESB 

autorizou aquilo. A CETESB vai ter que vir aferir as condições que ela está hoje 

daquilo lá, que eu vou cobrar da CETESB. Vou cobrar da Vigilância Sanitária, 

vou cobrar não sei de quem, mas eu vou cobrar, eu vou achar. Já estou 

fazendo contato com quem de direito; eu vou achar o responsável para isso. Só 

que eu não vou admitir essa situação quanto aos funcionários. Outra coisa que 
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eu queria falar também era sobre as situações das estradas aí, queria pedir 

também encarecidamente ao senhor Prefeito Municipal: dá uma olhada para 

esse povo que está aí fora. Esse povo aí, tem gente que não está conseguindo 

ir para escola, tem gente não está conseguindo ir para vários lugares devido às 

obras aí. Estou indo para o Pátio Municipal porque chegou ao meu 

conhecimento que tem uma máquina parada por conta de R$ 250. Novamente 

eu falo: se eu tiver que comprar uma peça para pôr na máquina... mas não é 

obrigação minha, não é obrigação de ninguém aqui dentro comprar peça para 

pôr numa máquina, peça para arrumar a viatura. Não é obrigação nenhuma! É 

obrigação que... R$ 250?! Meu, eu acabei de fazer um requerimento pedindo 

que se extinga a Secretaria de Turismo! Se ela não produz, manda ela para 

outra pasta, é um secretário a menos, quase R$ 7.000 a menos aí que dá para 

investir e pagar R$ 250 para arrumar uma máquina que está para arrumar! 

Nada contra quem trabalha naquilo, mas se não está funcionando, quer 

realocar essas pessoas? Realoque, mas é um secretário a menos, um chefe. E 

dá para fazer isso, sim, seu Prefeito. Então peço encarecidamente sobre isso 

daí. E tive umas respostas hoje da Secretaria de Desenvolvimento, e daqui a 

pouco vou passar na minha rede social um vídeo dando a resposta que é sobre 

a regularização da Vila Santo Antônio e Vista Linda, a Santo Antônio I e Vista 

Linda II, e os munícipes terão uma surpresa. Que nem eu falo: não faça política 

usando as pessoas. Política certa é fazer o negócio certo. Se dá, fala „dá‟; se 

não dá, fala que não deu, explica, fala assim „não vai dar para fazer‟. Não iluda 

as pessoas! Iludir pessoa é vender sonho. Pessoas vivem de sonhos. Então 

vamos tentar tirar... não tenta tirar esse sonho da pessoa, mas fala a verdade, 

fala a verdade. Chega e fala „dá‟, „não dá‟. Não promete. Prometer é feio. Vou 

postar daqui a pouco a resposta para todos os internautas aí que quiserem ver 

nas minhas redes sociais, está lá a resposta; explicar certinho o que 

aconteceu. E também sobre a resposta que eu tive da Secretaria de Educação 

sobre o transporte escolar para o pessoal que mora ali pelo km 18, incluindo o 

Rio Acima, Bairro do Sogo. Simplesmente a resposta foi uma lista com nome 

de pessoas. Mandam a lista das pessoas que pegam van. Eu não pedi isso! Eu 

pedi para levar uma van. Tem gente que anda mais de dois, três quilômetros 

para ir para a escola, e não vai. Aí eu peço uma explicação por que a van não 

pega essa pessoa „Ah, porque seu nome não está na lista‟. Espera, estudante 

não está na lista? Alguém errou! Está na hora de nós, vereadores, a ver 

certinho... não é porque sou amigo, não; eu faço que nem eu faço na viatura, o 

cara trabalha comigo, se ele cometer um crime, eu prendo ele. Tem que 

trabalhar desse jeito. Tudo tem que ser averiguado da forma correta. Você 

pode ser meu amigo, mas se você pisar na bola, eu te prendo; você está 
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errado? Está. Muito obrigado, senhor presidente.”. E não havendo mais 

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

Almeida Silva faz suas considerações finais: “Bom, apenas para que eu possa 

fazer as minhas considerações finais, como todos os vereadores aqui, eu vejo 

apresentando aí os seus trabalhos, e hoje até o nobre vereador Fernando, com 

um projeto de lei dele; muito bom seu projeto, nobre Vereador, pelo que deu 

para mim entender, porque o Poder Executivo, ele tem, sim, que dar uma 

satisfação para a população. Isso cabe a nós também, Vereadores, estar 

cobrando dele. E pelo que eu entendi, o projeto é exatamente isso. Só que 

antes desse projeto, primeiro precisa ter... o gestor tem que ter competência. 

Não adianta nada colocar lá... a gente ter lá um gestor sem competência. E 

outra coisa: mais ou menos a seis meses atrás, eu falei que o nosso município 

estava prestes a entrar em colapso financeiro. Eu espero que isso não 

aconteça. Mas está bem próximo. Não quero isso para o município, tá? Que 

fique bem claro isso, não quero isso, tá? Até mesmo porque saiu do CAUC faz 

pouco tempo, meu, está próximo de entrar no CAUC de novo – isso é – se já 

não entrou com uma dívida de quase R$ 500 mil. Mas eu estou fazendo 

levantamento, vamos ver se está no CAUC novamente, se não está; se o 

Poder Executivo não tomar as devidas providências, vai continuar no CAUC ou 

vai fazer para que não entre no CAUC, ou seja, torcer para que tudo dê certo, 

né? Mas, como eu disse aqui, o colapso financeiro está próximo - não é isso 

que eu queira. Nós temos que ter um gestor competente. Precisamos urgente 

de uma reforma administrativa dentro do nosso município. Claro que não dá 

com essa administração; não são todos, mas tudo depende do gestor, de como 

ele conduz, porque é uma tremenda de uma responsabilidade. E dentro do 

meu entendimento, está faltando responsabilidade dentro dessa administração. 

Como eu disse, não são todos; alguns secretários realmente trabalham, sim, 

mas tem alguns que não trabalham, não, tá? Outra coisa, foi falado aqui nessa 

sessão hoje de patrimônio, que o patrimônio funciona, que existe... realmente 

existe uma secretaria responsável para isso, só que, em janeiro, quando eu 

assumi essa casa, tinha alguns bens inservíveis ali. Até hoje eu estou 

cobrando, já tem relatório, já tem documento, e eles não vêm retirar esses bens 

inservíveis. Não serve para a câmara, mas pode servir para alguma secretaria 

lá. Eu tenho certeza que o ex-presidente dessa casa, que, no caso, foi o 

Fernando, também veio cobrando isso aí para poder fazer a retirada. Então o 

que é isso aí? Isso aí é responsabilidade? Na minha cabeça, não é 

responsabilidade; muito pelo contrário, é falta de responsabilidade, inclusive 

falta de competência. Não quero mais estender a minha fala, mas essas obras 

realmente precisam... nós precisamos ter uma satisfação, porque realmente a 
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população, muitos deles não sabem o que está acontecendo, e acaba 

colocando a culpa no vereador, que não é verdade. O poder de execução é o 

prefeito, é por parte da prefeitura, é do Poder Executivo; não faz parte do Poder 

Legislativo, tá? 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, 02 de março de 2020. 
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