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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020.  

 

Aos nove 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, 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. 040 do Livro nº. 015, 

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 Ordinária do dia 02 de março 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. O Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Ofício nº 015/2020. 2. Ofício nº 015/2020 – Biritiba-Prev – Encaminha 

balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês 

de janeiro de 2020. O vereador Fernando José Gonçalves, solicita pela 

ordem: “Requeiro cópia do balancete do Biritiba-Prev que acabou de ser lido.”. 

Em resposta ao pedido do Vereador, o Sr. Presidente solicitou à diretoria da 

Casa que enviasse cópia para os gabinetes de todos os Vereadores. 

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 

38 a 41/2020. 1. Indicação nº 038/2020, de autoria do Nobre Vereador 

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

que o mesmo determine à Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Cajueiro e Limoeiro, Pomar do 

Carmo, nesta cidade, em toda sua extensão. 2. Indicação nº 039/2020, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo determine à Secretaria 

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas Mário Bortolussi e Antônio Rossi, Parque Castellano, nesta cidade, 

em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 171, 208, 
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235 e 275 e 312/2019. 3. Indicação nº 040/2020, de autoria do Nobre Vereador 

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

que seja colocado um redutor de velocidade tipo lombada na Rua Maria José 

de Siqueira Melo, próximo ao n° 120 – Jardim Takebe. 4. Indicação nº 

041/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja colocado um redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua Marinalva Silva dos Santos, próximo ao n° 75 

– Jardim dos Eucaliptos. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos 

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

009/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS. 1. Projeto de Lei n° 009/2020: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de dispensadores de álcool em gel nos 

estabelecimentos que especifica, situados no município de Biritiba Mirim, e dá 

outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou à 

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 068 

a 079/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 001/2020: 

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

Finanças e demais Secretarias Competentes: Solicito as seguintes 

informações. 1° Informaçoes a respeito do número de barracas de feirantes das 

feiras de QuintaFeira e da Feira de Domingo, assim como o valor da taxa que é 

cobrado dos feirantes para terem a autorização de ter suas barracas montadas 

nas feiras, assim como o valor arrecado de cada feira. 2° Informações a 

respeito da cobrança desta taxa, que fica da responsabilidade de Fiscal de qual 

Secretaria? 3° Solicito a Secretaria de Finanças à informação de como está 

sendo essa arrecadação e onde está sendo aplicada no município. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO  2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 069/2020: 

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

junto ao Órgão Competente a fim de que sejam prestadas explicações sobre o 

andamento das obras de pavimentação nas Ruas Domingos Ramalho e Neuza 

de Fátima, ambas localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 3. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 070/2020: Requer ao Senhor 

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

Competente a fim de que sejam prestadas explicações sobre o atraso na 

conclusão das obras de pavimentação da Rua José Gomes Maciel, localizada 

no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 4. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 071/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de que sejam 
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prestadas explicações sobre o andamento do convênio que trata das obras de 

pavimentação das Ruas Luiz Vaz de Camões, Guerra Junqueira e Anita 

Garibaldi, ambas localizadas no Bairro Jardim Jungers. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 5. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 072/2020: Requer ao Senhor 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

de manutenção na Estrada do Minami estar fazendo reparos nas instalações 

de luz em todos os postes, colocando mais bicos de luz em toda cidade de 

Biritiba Mirim e todos bairros e centro. APROVADO. 6. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 073/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que o mesmo disponibilize um relatório de todos os bens móveis e 

imóveis de propriedade do Município e se necessário a cópia em forma de 

arquivo eletrônico. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

074/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

ao Órgão Competente para que seja feita a roçada e limpeza na Avenida Lauro 

Albano dos Santos e toda sua extensão – Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 075/2020: Requer ao 

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

para que seja feita a roçada e limpeza na Rua João Rodrigues de Moraes, 

próximo ao n° 421 e todo seus arredores - Nova Biritiba. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.   9. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 076/2020: Requer ao Senhor 

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

Responsável, pedido de Informação de todos os carros, caminhões, máquinas, 

tratores, roçadeiras, equipamentos e qual a situação que se encontra cada 

veículo e também um cronograma de manutenção desses veículos como notas 

fiscais e empresa que prestaram estes serviços. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 10. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 077/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo junto ao Departamento 

Responsável, tome providências e seja feita a manutenção e tapa buracos da 

Estrada do Sogo. APROVADO. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 078/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo junto ao Departamento Responsável, tome providências e faça a 

contratação de uma empresa na qual preste os serviços de manutenção em 

iluminação pública o mais breve, e execute tal procedimento em nosso 

município. O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria 
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de parabenizar a nobre vereadora pelo requerimento e pedir também a 

permissão para assinar junto com vossa excelência.” A vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Obrigada, Sergio, e tem a 

permissão, sim, de assinar junto. Obrigada.” O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar à nobre vereadora 

Zuleika, pelo requerimento solicitado, que este vereador também já tem 

solicitado também algo nesse sentido, e dizer que realmente ela expôs muito 

bem o tempo do crime e o porquê do local ermo, escuro facilita na consumação 

do crime e na dificuldade de se pegar quem consuma esse delito. Então eu 

gostaria de parabenizar e pedir também para assinar o requerimento de vossa 

excelência.”. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Parabenizar à nobre vereadora por esse requerimento, que realmente a 

gente... nós estamos ao léu infelizmente na nossa cidade; praticamente todas 

as áreas rural e próximo ao centro da cidade nessa escuridão. Então se a 

vossa excelência permitir, gostaria de assinar junto com a vossa excelência. 

Muito obrigado.” O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a nobre vereadora uma vez que eu taxo pela 

segurança pública da cidade também, e gostaria de fazer parte das assinaturas 

dessa proposta.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita 

pela ordem: “Eu agradeço as falas dos nobres vereadores e têm a permissão, 

sim, de todos assinarem e os demais também, que não se manifestaram e que 

se sentirem à vontade, também têm a permissão. Obrigada.” APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. 12. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 079/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que preste informações e forneça documentos do 

concurso público de 2016. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Senhor Presidente, eu apenas ouvi, porque eu não consegui ler, 

porque não tive acesso a esse requerimento. Pela complexidade dele, eu acho 

que deveríamos até ter... depois vou solicitar uma cópia ao Vereador Leonardo 

para dar uma analisada com mais profundidade. Mas a questão do concurso de 

2016 ficou claro, o vereador Leonardo... vai ser encaminhado para essa casa a 

resposta da câmara, mas na época, o ex-prefeito Carlos Alberto Taino Júnior 

abriu um concurso em 2016 da qual, no final de 2016, já então eleito o Prefeito 

Jarbas, entrou com mandado de segurança do referido concurso e suspendeu 

esse concurso. Em 2017 houve todo o trâmite, todo o processo, e deu causa, 

até então, à gestão anterior, para que se desse prosseguimento ao concurso. E 

o ex-prefeito Jarbas achou por bem suspender, cancelar aquele edital e abrir 

um novo concurso. Só que, nesse ínterim, as pessoas que fizeram a inscrição 

do concurso acabaram sendo prejudicadas, porque elas não foram ressarcidas 
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da sua inscrição. E posterior a isso, não houve - pelo menos que eu me 

recorde - não houve nenhum tipo de concurso mais, nem na época do prefeito 

Jarbas, nem do atual prefeito Tajiri. Então acho que a discussão é justamente 

sobre o concurso de 2016. É fato que as pessoas foram lesadas, lesadas no 

sentido de quê? Como não houve a prova e não houve o ressarcimento, a 

partir do momento que não houve o ressarcimento, tornaram-se lesadas. Então 

eu vou aguardar, mas eu solicito uma cópia depois ao vereador Leonardo 

desse requerimento e vou aguardar a resposta e, assim que vier a resposta, 

vossa excelência, por favor, encaminhar a esse Vereador. Muito obrigado.”. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer 

Jurídico e do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

nº 001/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES 

DE AGUIAR PASSOS. 1. Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 001/2020, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], 

Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina 

[Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 

Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de 

Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 001/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio 

de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de 

Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

projeto por 12 votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores 

inscritos para fazerem uso Tribuna. O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Como não há mais trabalho a ser discutido 

posteriormente, gostaria de pedir minha retirada.”. O Sr. Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do plenário. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, pela 

ordem, gostaria de agradecer o uso da Tribuna, mas como não há mais 

trabalho a ser discutido, nem ser apreciado nessa casa, gostaria da dispensa 

para mim atender um munícipe em meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede 

ao Vereador sua retirada do plenário. O próximo vereador inscrito é o vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, que, com a palavra, diz: “Senhor  
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presidente, nobres pares, senhores aqui presentes, assessores, Sr. Vicente, 

que está aqui sempre presente com a gente, gostaria de saudar todos, mas em 

principal aqui, gostaria de saudar aqui e não deixar de passar uma data, 

embora ela já passou, que foi ontem, é o Dia Internacional das Mulheres. E eu 

queria aqui, em nome da nossa nobre vereadora, bem como as funcionárias 

dessa casa aqui, a Vanderli, a Dra. Marina, a Kelly, assessoras, todas as 

mulheres que compõem aqui o nosso núcleo, tanto efetivo, como nosso núcleo 

político aqui, que se sintam abraçadas e parabenizadas. E eu gostaria de ler 

uma mensagem aqui que eu achei muito interessante: „As mulheres são 

fantásticas! A mulher é a pimenta da vida, é o sal e é o sangue. É o sol que não 

se queima destapado, é o choro embriagado na noite mais fria. As mulheres 

nunca são iguais. Elas têm o poder de mãe, poder de namoradas, poder de 

esposas. Na verdade, elas fazem com que nós, simples humanos, nos 

rastejamos até ela. E tem a força de uma mulher que é incomparável e 

imensurável, a mulher que pode dar à luz, ela tira a dor de um filho, ela é 

analgésico do seu filho, ela acalenta a dor de qualquer marmanjo, ela traz o 

cansaço do marido depois do serviço. A mulher é o motivo de que a gente está 

vivo aqui, a não ser o anterior, que é de Deus. Depois de Deus, a mulher é o 

ser mais extraordinário que tem na terra.‟. Eu aqui, graças a Deus, sou 

acompanhado por muito boas mulheres. A todas as mulheres que fazem parte 

da minha vida, a todas as mulheres que compõem a nossa cidade de Biritiba 

Mirim, a todas as mulheres que fazem parte do nosso país, gostaria de desejar 

um feliz Dia Internacional das Mulheres e dizer que é um ser, como diz um 

poeta: „Mulher é de Vênus e homens são de Marte‟. A mulher é um ser 

galáctico! Muito obrigado, senhor Presidente, até mais e parabéns para todas 

as mulheres.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula 

Franco, que, com a palavra diz: “Senhor presidente, nobres pares, população 

aqui presente que nos acompanha também pela transmissão, boa tarde a 

todos. Como já foi lido na sessão, o requerimento 069 de minha autoria, ele 

pede ao Poder Executivo explicações sobre o andamento das obras de 

pavimentação nas ruas Domingo Ramalho e Neusa de Fátima. Essas obras, 

com bem sabemos, há muito tempo a gestão anterior não finalizou a obra, o 

convênio ficou em aberto e, sendo assim, não tinha como dar continuidade nos 

trabalhos. Esse convênio foi finalizado no início deste mandato, prestado conta 

ao estado, e foi aberto um novo convênio para que fosse solucionado o 

problema de pavimentação nas ruas Domingo Ramalho e Neuza de Fátima. E 

licitado a obra, iniciado os trabalhos, agora a gente vê já há algum tempo, esse 

trabalho não prossegue. É claro que tem problemas internos, seja ele de ordem 

do Poder Executivo, seja da empresa, seja da Caixa Econômica. Essa 
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explicação que eu estou cobrando do Poder Executivo é porque a população já 

está cansada de ter a sua rua do jeito que está, inclusive alguns moradores 

reclamam que não conseguem entrar e sair de dentro das suas casas, porque 

a obra está paralisada. Então gostaria de cobrar do Poder Executivo aqui uma 

explicação de o porquê que essa obra não finaliza. Já se vão cinco, seis anos 

que iniciou um trabalho, não finaliza, aí retoma, finaliza um convênio, reabre 

um novo convênio e a coisa continua ainda com uma sangria desatada. A 

gente está no aguardo aí. Agora o que mais a gente escuta: „É ano de eleição!‟. 

Daqui a pouco eles vão enviar uma casca de ovo aqui e vai... Então não é isso 

que estamos pedindo, não é para fazer a toque de caixa e fazer um trabalho de 

qualquer jeito, é fazer aquilo que precisa ser feito, da maneira correta. Mas se 

isso não for possível que seja feito, que venha a explicação. Muitas vezes a 

gente solicita através de documentação e não obtemos respostas. A população 

necessita de resposta. O requerimento 070, também ele vem na mesma linha, 

falando de uma rua que está a 200 metros de setor, que a empresa tinha 60 

dias para fazer um trabalho de pavimentação com os paralelepípedos; o tempo 

já expirou há muito tempo, a empresa não finaliza o trabalho; é uma parceria 

da empresa com a prefeitura. Agora quem está falhando aí, que ponha a cara 

na vitrine e mostre realmente o que está acontecendo. Porque a empresa não 

finaliza, não há uma cobrança, não há uma explicação, e a população está lá 

esperando reiniciar o tempo de chuva, que mal saímos agora o tempo de 

chuva, ainda está chovendo, e vai virar mais um ano, a população esperando a 

sua casa encher de água; as ruas totalmente alagadas; a José Gomes Maciel é 

uma rua que apresenta muito problema de inundação, tanto nas casas, quanto 

ela fica intrafegável por conta da lama. Então cabe ao Poder Executivo explicar 

o que está acontecendo, por que que o tempo expirou e a empresa não 

concluiu a obra. Se falta uma máquina, que é a alegação pelo menos verbal do 

Executivo, coloca nem que seja uma carretinha para transportar o material. Se 

estiver com dificuldade de material humano para carregar o paralelepípedo, 

nem que seja na mão para resolver o problema daquela rua, eu acredito que 

até a própria população, ela estaria disposta a auxiliar nos trabalhos para que 

resolva o problema, para que não fique da maneira que está largado. Os 

paralelepípedos foram jogados na frente de uma... de uma, não, de várias 

residências, mas, em especial, de uma residência onde o morador não tinha 

como entrar com seu veículo na sua casa. Ele tirou manualmente todos os 

paralelepípedos que estavam tampando a entrada da sua casa. Quem leva e 

joga de qualquer maneira, não faça nada, então! Já que não vai fazer, larga de 

lado, mas você vai jogar um monte paralelepípedo na frente da entrada da 

casa do munícipe?! Não existe lei favorável a uma empresa ou uma 
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Prefeitura... Então estão jogados paralelepípedos na frente da casa do 

munícipe. Ele tem que chegar com seu carro à noite, tirar todo o material que 

está tampando a entrada da sua casa, para poder garantir, o próprio morador 

garantir o seu direito de ir e vir, que alguém acabou atrapalhando esse direito 

do morador guardar o seu próprio veículo na sua residência. Na mesma linha 

de raciocínio, o requerimento 071, ele vem falar do convênio que trata das ruas 

Luís Vaz de Camões, Guerra Junqueiro e Anita Garibaldi, também situada no 

Jardim Rosicler, Cruz das Almas. Também há mais de oito anos convênio 

aberto, a Prefeitura não pavimentava aquelas ruas. No início desse mandato foi 

finalizado o convênio, prestado conta para o estado, aberto um novo convênio, 

aí houve a mudança, com o afastamento do prefeito e entrada do outro, houve 

a perda de prazo. Aí veio o secretário do FUMEFI no município, visitou o 

prefeito, andou nas ruas e garantiu: „Eu vou autorizar para que seja feito esse 

trabalho o quanto antes, porque a cidade precisa, é necessário, estou vendo 

que está intrafegável as ruas e precisa de uma solução‟. Só que já se vão uns 

seis meses desta fala, e cadê a licitação? Cadê a autorização do FUMEFI? Se 

falta autorização, se for o caso, marcamos uma audiência, reunamos os 

vereadores, vamos com o Executivo no FUMEFI, na Casa Civil, aonde quer 

que seja, mas o que não dá é para passar mais um ano, uma rua do jeito que 

está, a Luís Vaz de Camões, adjacências, daquela maneira, na mesma 

situação, intrafegável, sem condição nenhuma! E sabemos que o convênio já 

está autorizado, o que falta, muitas vezes, é um secretário lá do FUMEFI rodar 

a caneta em cima daquele convênio e autorizar a licitação. E parece que isso 

está tão difícil que a gente não tem força no município sequer para conseguir 

uma audiência com o secretário e ver o que acontece com a autorização do 

município. Então fica aqui os meus pedidos de explicação, lembrando que toda 

a população que sofre com a falta das pavimentações está reclamando não só 

para esse vereador, mas para vários vereadores dessa casa, tem reclamado 

para os secretários, tem reclamado para o prefeito. Então o que nós podemos 

fazer juntos para resolver, se tiver a resposta desses requerimentos, nem que 

seja para ir pessoalmente protocolar esse documento na capital, eu estou 

pronto para fazê-lo, uma vez que estamos aqui para defender o direito da 

população, não o direito de um grupinho, não o direito de três ou quatro, mas 

de todos aqueles que necessitam de um atendimento no mínimo razoável, 

porque a falta de pavimentação na cidade, a falta de tapa-buraco na cidade já 

está uma vergonha. Se temos esses convênios em aberto, por que não concluir 

a obra? O que é que impede a conclusão dessas obras? Senhor Presidente, 

muito obrigado! Nobre vereador Leonardo, muito obrigado pelo seu tempo.”. O 

próximo Vereador inscrito é o vereador Reinaldo Pereira Júnior, que, com a 
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palavra diz: “Senhor presidente, nobres pares, a todos aqui presentes, boa 

tarde! Hoje queria parabenizar o professor Sergio pelos requerimentos, a 

vereadora Zuleika pelo Projeto de Lei em deliberação; ontem estava junto com 

a amiga minha que trabalha como enfermeira e ela até me questionou, que ela 

não é do município, se estava tendo... havendo alguma ação em prol a esse 

vírus que está tendo aí, se o município está tomando alguma atitude ou não. E 

a gente está vendo que não está ocorrendo nenhum tipo de campanha, 

nenhum tipo de prevenção. E devido à situação que ocorre aí no mundo inteiro, 

no nosso país, que está havendo, existindo esse risco aí, então tem que ter 

alguma campanha de prevenção. Queria parabenizar o professor Sergio pelas 

palavras e me disponho junto com o vereador a tentar marcar alguma reunião 

no Palácio dos Bandeirantes com a secretaria competente para vermos esses 

convênios, os problemas que existem nesses convênios, não só nesses 

convênios aqui que estão parados, como outros; obras paradas, a creche que 

está parada. Se falta recurso, vamos tentar atrás de recurso, se falta 

documentação, vamos falar para o Executivo acelerar esse processo, porque o 

município está perdendo muito com essas obras paradas. Essa semana estive 

lá no Nirvana lá, o vereador Robério cansa de falar aí, e eu fui em algumas 

ruas, sem ser vicinais, as adjacentes lá estão em péssima situação... está... 

vamos dizer, com calamidade mesmo, porque o carro não sobe. Essa semana 

um munícipe que mora no Castellano fez até um ofício ao meu gabinete 

solicitando que a prefeitura faça a manutenção na rua dele, que ele já quebrou 

o carro duas vezes e ele falou: „Eu não aguento mais! É o meu ganha-pão, meu 

veículo, e está quebrando porque não tem manutenção nas estradas‟. O 

problema não é as estradas estarem ruins, o problema é que não se tem o 

planejamento, não se tem um cronograma, não se tem previsão se vai vir 

máquina ou não. Então o grande problema é a gestão. Então eu acho que o 

prefeito precisa se planejar melhor aí para começar a resolver os problemas da 

cidade, que quem está mais sofrendo com tudo isso é a população. E esse ano 

é ano de eleição, todo mundo sabe, e cada vez que a gente vai na casa das 

pessoas, está muito difícil, que todo mundo reclama, e a nossa função de 

fiscalizar, a gente faz, mas tem que deixar bem claro para a população que a 

obrigação de executar é do Executivo, não dos vereadores. Obrigado, senhor 

presidente.”. Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna, o senhor Presidente Robério de Almeida Silva faz as Considerações 

Finais: “Boa tarde a todos, rapidamente eu vou fazer minhas considerações 

finais. Eu entendo que todos os dias, todos os dias é dia da mulher, mas ontem 

foi um dia especial, então eu quero parabenizar a todas as mulheres do nosso 

município, do estado, do nosso país inteiro, ou seja, todas, infinitamente. Essas 
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mulheres guerreiras que, infelizmente, cada dia mais a gente vê na televisão a 

respeito de feminicídio, onde essas mulheres, muitas mulheres sofrem tanto 

com isso. Mas claro, depende muito da consciência de cada um e tem que agir 

com mais rigor em relação ao feminicídio, porque realmente as mulheres não 

merecem. Mas parabenizo a todas!  E também pegando um pouco aí da fala do 

nobre Vereador Sergio e do nobre Vereador Reinaldo também, o quê que 

acontece? Precisa ter o entendimento que a população está certa, a população 

está cobrando e com razão. Quando o nobre vereador falou lá dos 

paralelepípedos, realmente! Então é um absurdo isso aí! Como é que pega o 

material joga na calçada da mulher? Mas é o que eu sempre falo, falta um 

pouco mais de competência. E eu falo porque não só o bairro do Nirvana, 

nobre vereador, mas todos os bairros mais afastados, todos, o pessoal da zona 

rural sofre com isso! Os agricultores também não aguentam mais. Eles têm que 

fazer lá o plantio, eles têm que gerar sua produção e, infelizmente, está 

bastante complicado para eles. Então realmente precisa, sim, de uma atenção 

melhor do Poder Executivo para sanar esses problemas nos bairros mais 

afastados. Desejo a todos uma boa tarde! Terminando 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, 09 de março de 2020. 
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