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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. 

 

Às quinze horas do dia cinco do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, 

Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os 

Senhores Vereadores em exercício nesta 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS,convidou o Vereador REINALDO PEREIRA 

JUNIOR e o Vereador FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, 1ºSecretário e 2ª 

Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. 

Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, todo o feito da 

chamada nominal encontra-se acostadas às fls.42, do Livro nº. 14 do livro de Registro 

de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, 

o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou 

abertos os trabalhos.Senhor Presidente solicita ao primeiro secretário que faça a leitura 

da Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2018, Vereador Fernando solicita a 

dispensa da leitura da Ata, pois a mesma encontra-se a disposição nos meios eletrônicos 

da Casa. Em discussão e votação a dispensa: APROVADA. Senhor Presidente solicita a 

leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 01 de março de 2018, Vereador Fernando 

solicita a dispensa da leitura da Ata, pois a mesma encontra-se disponível nos meios 

eletrônicos da Casa; em discussão e votação a dispensa da leitura da Ata.APROVADO. 

Passou-se para a leitura das Indicações. 1- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA, Indicação nº 040/2018 –solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Setor de Obras do Município, 

visando cascalhar e passar a máquina motoniveladora no aterro que liga a Granja Tok 

até a propriedade do Sr. Yamada Noriho, no Bairro Sertãozinho.2. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO,Indicação nº 041/2018 – 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao 

órgão competente, solicitando providencias cabíveis no sentido de efetuar instalação de 

delimitadores de tráfego em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro 

Cruz das Almas, situado à Rua Euclides da Cunha.3. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS, Indicação nº042/2018 - solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de executar serviços de 

motonivelamento e a aplicação de cascalhamento ou material similar na Rua Argentina, 

Bairro Castelano.4.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR, Indicação nº 043/2018 - solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Setor competente para que tome providências 

necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar toda extensão da Rua Rio 

Grande, no Bairro Vertentes. 5. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 
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VENÂNCIO MOLINA, Indicação nº044/2018 - solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente a 

manutenção e expansão da iluminação pública na Estrada Municipal Castelano, na Av. 

Brasil e em toda extensão do Bairro Castelano. Esta é uma reiteração das Indicações nº 

247 e 411/2017.6. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA, Indicação nº 045/2018 - solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente a 

manutenção e expansão da iluminação pública no Bairro do Casqueiro, inclusive no 

morro que dá acesso a Mogiana.7. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS, Indicação nº 046/2018 - solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente para que seja 

implantado um redutor de velocidade do tipo lombada, iluminação pública e que seja 

feito roçada e limpeza em toda a extensão na Rua Coelho Neto, Bairro Cruz das Almas. 

8. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, 

Indicação nº 047/2017 - solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda juntoao Departamento Competente da Municipalidade para a 

manutenção de todos os abrigos de pontos de ônibus que estão sem cobertura, todos na 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura. Não havendo mais indicações, passam para Projetos 

em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA, Projeto de Lei nº 003/2018: Dispõe sobre a criação do “Programa Educação 

no Trânsito” nas Escolas de rede pública de ensino municipal, e dá outras providências.  

Não havendo mais material, passaram para Ordem do Dia: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:Em discussão e votação única 

Projeto de Resolução nº 003/2018: Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Resolução nº 

001/2018, e dá outras providências. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA: Em discussão e votação única 

Requerimento nº 038/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências em toda extensão da Rua Jabuticabeira, Bairro Pomar do Carmo, com o 

serviço de motonivelamento e limpeza. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, Em discussão e votação única  

Requerimento nº 039/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente para que seja realizado o serviço 

de limpeza na Rua Duque de Caxias, em frente a Escola EMEI Ferdinando Jungers, 

Bairro Vila Operária e nas Ruas paralelas a essa via. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, em 

discussão e votação única, Requerimento nº 040/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo tome providências juntamente com a Secretaria da 

Educação no intuito de promover materiais de limpeza e higienepara as escolas e 

melhorar a qualidade da merenda. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, em discussão e 

votação única, Requerimento nº 041/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que o mesmo tome providências colocando os veículos que foram 

disponibilizados pela Câmara Municipal no ano passado à disposição da população para 

pacientes que necessitem de transportes para fisioterapia, saúde e um veículo para a 

fiscalização do D.O.S.M.APROVADO. Vereador Reinaldo pede um aparte e diz: quero 
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parabenizar o nobre Vereador Marcelo pelo requerimento nº 041/2018, muitas pessoas 

necessitam deste veículo para transportar para fisioterapia, gostaria de assinar com o 

nobre vereador. Vereador Marcelo responde: autorizado e quem mais quiser fazer parte 

da assinatura eu convido. Vereador Sérgio pede um aparte e diz: gostaria de parabenizar 

o nobre Vereador pelo requerimento.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, em discussão e votação única, 

Requerimento nº 042/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo providencie Campanha de Castração de Animais de rua e conscientização 

de doação. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS 

DOS PASSOS, em discussão e votação única, Requerimento nº 043/2018, requer ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento competente, no sentido de fiscalizar e proibir que os feirantes deixem fios 

e cabos de energia elétricos espalhados pelo chão nas quintas feiras que se realiza a feira 

noturna, no espaço da antiga Rodoviária Municipal. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS, em discussão e votação única 

requerimento nº 044/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente, no sentido de recolocar para o 

espaço coberto próximo aos banheiros, os artesãos que expõe seus produtos na feira que 

se realiza nas quintas feiras da antiga Rodoviária Municipal. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR, em discussão e 

votação única, requerimento nº 045/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que seja oficiada a Empresa SABESP para que tome as devidas 

providências e faça uma inspeção de água que está sendo entregue às escolas EMEF 

Nelson de Oliveira Camargo e EMEF João Cardoso de Siqueira Primo. Vereador 

Fernando pede pela ordem e diz: Gostaria de parabenizar o Vereador Reinaldo pela 

pontuação que colocou na questão da água, mas eu dias atrás estava vendo em redes 

sociais, uma ex Presidente do Conselho Municipal da Educação, dizendo que quando o 

atual Prefeito assumiu a Secretaria a qual ela era a Presidente, diz que teve aqui no 

depósito da Merenda Escolar, encontrou uma quantidade enorme de bebedouros de água 

lá. É engraçado que ela posta agora dizendo que havia lá trás, mas ela não vê que a água 

que está sendo oferecida para os alunos hoje ela não quer saber; então, acho que nós 

temos que ter uma certa coerência. Vereador Reinaldo pede licença e diz:  já que você 

mencionou a respeito desta pessoa, no domingo ela se encontrava neste depósito aqui, 

agora, com qualidade do que eu não entendo por que, uma pessoa do Conselho entrar 

num depósito da Prefeitura no domingo é no mínimo estranho né. Vereador Fernando 

continua sua manifestação, Vereador Reinaldo, eu tenho nas minhas colocações e 

depois eu até gostaria da atenção dos nobres Vereadores, que criteriosamente vou 

pontuar algumas coisas na área da Educação; seria importante que os nobres pares que 

pudessem participar, seria importante até para incrementar e valorizar ainda mais a 

discussão. Mas voltando ao requerimento de Vossa Excelência, a Prefeitura todos os 

anos, está o Nei meu assessor que trabalhou tantos anos no Departamento de Educação, 

alguns anos atrás, quatro cinco anos atrás, todos os anos eram realizados duas vezes por 

ano dedetização, desratização, limpeza de caixa d’água, em todas as unidades escolares; 

a água da SABESP, apesar dela dizer a qualidade que é, eu particularmente não entendo  

como própria como consumo para aluno de escola; eu acho que além da água da ter o 

tratamento da SABESP, também tem que ter os filtros nas escolas, fazia-se as 
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manutenções dos filtros, cadê os bebedouros que, Ah então quer dizer que o Presidente 

do Conselho Municipal da Educação na época dizia que encontrou parado na Merenda; 

hoje ela não está aqui para dizer que existe água  da forma que Vossa Excelência está 

colocando da escola. Então não é só a questão da água viu Vereador Reinaldo, eu 

peguei a deixa do requerimento de Vossa Excelência, mas está aqui o requerimento do 

Vereador Marcelo falando sobre a merenda, está aqui o requerimento do Vereador 

Marcelo falando sobre produto de limpeza, está aqui o requerimento do Vereador 

Marcelo falando sobre material escolar; então eu acho que a Secretaria da Educação está 

num determinado ponto que eu acho que precisa dar uma chacoalhada naquilo lá, 

Vereador Sérgio como educando sabe o que eu estou dizendo muito bem, mas como 

Vossa Excelência disse: ela é um representante do Conselho e ela estava domingo no 

depósito, Vossa Excelência está afirmando isso, eu não tenho como afirmar por que eu 

não tenho como provar, eu estou acreditando em Vossa Excelência; mas também nós 

temos lá, recendo agora HTP, nunca um Conselheiro foi remunerado, nunca, tem 

professor que está no Conselho, afastado pelo Conselho e sendo remunerado, o 

professor Hélio que é o Presidente do Conselho hoje continua dentro da sala de aula 

dando aula; ele é remunerado pelo trabalho que ele faz o Conselho não é remunerativo, 

e tem funcionário recebendo pelo Conselho; então, já que é para gente começar a apurar 

algumas coisas, vamos começar a apurar, a partir deste momento, quando eu for usar a 

tribuna na minha fala eu vou colocar algumas outras questões, muito obrigado. 

Vereador Leonardo Venâncio pede uso da palavra e diz: eu também gostaria de 

parabenizar o Vereador Reinaldo Pereira Junior pelo requerimento nº 045/2018, muito 

obrigado. Vereador Eduardo Melo pede uso da palavra e diz: referente ao nobre colega 

Fernando estava ai comentando sobre a água, até acho bastante interessante se a gente 

pudesse convocar algum responsável da SABESP, como nós não somos técnicos da 

área, para vir aqui e dar uma explicação para a gente, sobre a qualidade da água, porque 

meu filho estuda lá também, então eu fico, fiquei mais um pouco do que já estou 

preocupado. Vereador Fernando pede oportunidade e diz:nós sabemos que a SABESP 

tem um padrão de qualidade de água que ela alega para a população, que ela é passível 

de consumo direto, mas hoje, vamos pegar por nossas residências; quantas pessoas 

consomem água direto da torneira? Vamos pegar por nossas residências, quantas 

pessoas? Hoje, acho que a fora a informática, a maior indústria hoje é a indústria da 

água, tanto é que na nossa cidade nós temos duas fontes, de tanto é a precaução que a 

população tem, não desmerecendo o trabalho da SABESP, da qualidade de serviço da 

SABESP, mas hoje todos nós estamos precavidos tomando água que vem 

industrializada, digamos assim, ou as vezes as pessoas tem um poço artesiano em casa, 

aquele poço caipira, ai é diferente, mas água que sai na torneira ali, que vem direto do 

encanamento da SABESP, muito poucas pessoas tomam; então, não é só preocupante, é 

hiper preocupante Vereador Eduardo, porque é assim, nós vamos chamar o técnico da 

SABESP aqui, eles vão alegar que a água tem num sei quantos mil HD de qualidade, 

que num sei o que, que não sei o que, mas na prática a gente sabe que não é isso. 

Vereador Eduardo pede um aparte e diz: então quando se levanta aqui um problema, por 

exemplo: como a água, acho que é um bem comum, nós fornecemos água para zona 

leste todinha; inclusive tem um projeto da SABESP muito grande ai, por sinal vai dar 

um “up” na cidade; mas quando envolve muitas crianças, quase três mil, o professor me 

corrija aqui, quase três mil e poucos alunos, como Vossa Excelência disse ai, talvez 
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pudesse ser a água ai que causador desses pequenos problemas que está acontecendo, eu 

acho até que para ficar mais legalizado, chamar alguém que tenha conhecimento, porque 

falar em água para nós a gente sabe que é límpida, que é beber, mas e ai? Vereador 

Fernando pede um aparte e diz: Além da convocação da Sabesp se Vossa Excelência 

assim entender por bem e eu aprovo o requerimento de Vossa Excelência,mas nós 

vamos também convidar o representante da Secretaria Educação para saber quando que 

foi limpado a última caixa d'água lá das unidades escolares; qual foi a última limpeza 

que foi feito a manutenção de tubulação de ferro que é lá na Nelson de Oliveira, a 

tubulação é de ferro; se fizer essa vistoria Vossa Excelência lembra, quando eu fiz um 

Projeto de Lei que vetado pelo Prefeito para que se fizesse um levantamento dos dados 

escolares no período do ano letivo dessas manutenções no final do ano; eu tenho certeza 

se percebesse isso não ia parar dois dias letivos de aula para limpar a caixa 

d’água,amanhã depois das requerimento de hoje, pode ter certeza, se não limparam 

amanhã vão tá arrumando um jeito limpar essas caixas d'água, amanhã vão estar, mas 

esperou eu cair na Tribuna o vereador Reinaldo fazer o requerimento para depois tomar 

as providências; então acho que se vamos chamar Sabesp,vamos também chamar os 

representantes da Secretaria Educação, da Secretaria de Obras ou da Educação mais 

especificamente, que é responsável pela manutenção da caixa d'água e ver se foi feito a 

limpeza. Quando foi a última dedetização, limpeza da caixa d'água, desratização se foi 

feita, porque geralmente eram feitas duas vezes por ano; no meio do ano e nos dois no 

período de férias e no período de recesso letivo, sempre eram feitas, eu pelo ao menos 

não tenho conhecimento de nenhuma Unidade Escolar nesse período agora de férias e 

recesso escolar ter sido realizado serviço pelo menos eu não vi nenhum tipo de 

pagamento de fornecimento de empresa para manutenção de limpeza de caixa d'água 

muito obrigado. Vereador Marcelo pede uso da palavra e diz:Gostaria de só parabenizar 

a vereador Reinaldo e também fazer uma sugestão, salutar que a gente possa pedir para 

nosso departamento jurídico qualquer um dos nossos advogados se a condições de fazer 

uma Lei, porque o recipiente que seja a caixa d’água ela é tão importante quanto a 

qualidade da água que vai, se ela tá suja e contaminado com pombas, essas questões 

pode livrar de proliferações de doenças, o que eu acho interessante é ver se consegue 

fazer um projeto para que todos nós posso assinar por exemplo: extintor tem validade 

né, lembra que nessa questão,lembra que na gestão passada tinha a empresa CLS 

ambiental ela fazia e deixava ali o selo dela da data de validade da inspeção. Então eu 

acho que a gente pode estudar junto ao departamento jurídico autoria pode-se de todos 

os treze vereadores, que uma questão que cuida de uma situação bastante importante, 

que possa ser feito uma exigência, umaLei que obriga a escola antes do dia letivo tem 

esse selo da manutenção feita da caixa d'água sabe.Não deixar porque isso é tão 

importante sabe, que a água ela é o que mais transmite doenças né, e a água embora 

possa vir com qualidade da SABESP,adutoras e as caixas d'água são tão 

importantesquanto.Então eu gostaria da gente pautar, convergir nessa questão, tentar 

fazer um projeto de lei que nós treze pudesse assinar, com o respaldo do departamento 

jurídico para obrigar a manutenção aí a gente já não discutiria mais essa questão, 

mesmo assim parabéns ao vereador Reinaldo pelo requerimento e as indagações de 

vossa excelência, muito obrigado. Vereador Jorge pede uso da palavra e diz: eu quero 

cumprimentar o Vereador Reinaldo Pereira por essa iniciativa, convocar o pessoal da 

SABESP élouvável, mas eu acho convocar a Secretária da Educação, Secretário da 
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Saúde, porque na verdade a água Como disse o Fernando e outros vereadores ela tem 

um padrão e esse padrão está dentro do tolerável; e o que não pode acontecer realmente 

não efetuar a limpeza, nós temos ouvido falar vários alunos de várias escolas do 

Município,está tendo uma crise de diarréia e coisa parecida. Eu acho que o Vereador 

Marcelo tocou num pontocrucial, que seria muito importante se houvesse é essa 

possibilidade ecriasseessaLei. Eu acho que isso daí é de suma importância, parabéns 

também viuMarcelo, por essa brilhante ideia,que tudo que se envolve em todos os 

sentidos né, tem prazo de validade eu acho nossa, foi uma brilhante tacada de Vossa 

Excelência. Obrigado. Vereador Sérgio pede uso da palavra e diz: gostaria de 

parabenizar também o Vereador Reinaldo, e reforçar as palavras do nobre Vereador 

Jorge que realmente eu não acredito que a SABESP não trabalhe com excelência, eu 

acho que é uma empresa sim que a gente quando visita à unidade a gente vê o trabalho a 

seriedade e eu acho que o problema é sim,manutenção,limpeza e verificar os prazos 

realmente porque todos nós eu digo, isso todos nós porque eu lavo a minha caixa e 

quando eu subo a minha casa e vou lavar a caixa a mais tem resíduo lá no fundo, tem 

resíduo por que é normal, só que a quantidade de produto que foi colocado na água faz 

com que aquele resíduo que acumula na caixa não te faça mal; agora lógico de tempo 

em tempo você precisa fazer a limpeza, remover aquele resíduo porque aí sim você 

continua tendo a água de qualidade que a SABESP fornece Então parabéns Vereador 

Marcelo pela colocação,precisamos sim fazer um trabalho de acompanhamento mais de 

perto e esse trabalho de prevenção né junto à Secretaria da Saúde, junto a Secretaria da 

Educação precisa ser feito e vamos acompanhar de perto sim. Vereador Fernando pede 

um aparte e diz: só para informar os nobres colegas aqui no plenário e essa Casa de que 

o requerimento seguinte seria justamente o requerimento de minha autoria acabamos 

não nos atentando e não conversando sobre o mesmo assunto, mas solicitando a limpeza 

manutenção das caixas de água que é justamente a discussão que nós estamos tendo 

aqui; só que no requerimento posterior será lido e será apreciado por esse plenário, o 

requerimento solicita que seja enviado os laudos relatório da execução dos trabalhos 

realizados as mesmas; então na realidade eu não vou eu vou preferir manter,porque 

apesar do Vereador Reinaldo está solicitando o estudo da SABESP e o parecer sobre a 

questão da água, mas nesse é mais específico, solicitando os laudos das vistorias foram 

feitas Obrigado seu Presidente. Requerimento votado, APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, Em discussão e votação 

única o requerimento nº 046/2018 - requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Departamento competente da municipalidade 

que realize as providências necessárias para que sejam realizadas a limpeza e 

manutenção das caixas d’água das unidades escolares do município, e que seja enviado 

os laudos e relatórios da execução dos trabalhos realizados nas mesmas a esta Casa de 

Leis para que possa ser averiguada a realização do mesmo. Vereador Leonardo pede 

pela ordem e diz: quero parabenizar também Fernando José Gonçalves pelo 

requerimento nº 046/2018 é muito importante requerer também a limpeza da caixa 

d’água e junto com os laudos. Muito obrigado, parabéns Vereador. Vereador Jorge 

Mishima pede oportunidade e diz: eu também quero parabenizar o nobre Vereador por 

esse requerimento, na verdade eu fiquei eu tinha lido alguma coisa a respeito da caixa, 

mas eu não tinha notado que era o requerimento do nobre Vereador.Vereador Fernando 

pede uso da palavra e diz: apesar das autoria ser deste  Nobre Vereador, fica autorizado 
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qualquer nobres pares que queriam assinar junto, acompanhar o requerimento, fica a 

vontade. Vereador Sérgio declara assinar junto o referido requerimento e o Vereador 

Fernando agradece. Requerimento votado. APROVADO. Vereador José Lares pede a 

retirada do Plenário. Vereador Jorge pede a retirada do Plenário e cede seu tempo 

regimental de uso da Tribuna para o Vereador Fernando. Vereador Luis dos Passos pede 

retirada do Plenário. Não havendo mais matéria, o presidente solicita que faça a 

chamada nominal para uso da Tribuna. Com a palavra Vereador Fernando cumprimenta 

a todos e diz: Senhores Vereadores apesar de não ter nenhum tipo de trabalho a ser 

aprovado, mas eu acho que o que vai ser apresentado a seguir será de suma 

importância,eu compreendo que os nobres Vereadores que se retirarmos do Plenário tem 

os seus devidos compromissos; senhor presidente até que eu não tenho utilizado muito a 

Tribuna ultimamente, tenho procurado adotar uma postura mais técnica política do que 

simplesmente questionar e às vezes a gente fica aquiesbravejando, esperneando e às 

vezes a gente vê que não tem muito resultado,mas um fato tem chamado atenção 

principalmente da classe acadêmica, referente aos pais de alunos, aos próprios alunos, 

aos professores enfim essa questão das catracas colocadas nas escolas; então eu vou 

partir do princípio de que assim cada um interprete da melhor maneira que for possível, 

quando a prefeitura adotou esse sistema de informatização nas escolas, esse programa é 

um programa pouco mais complexo, não programa simplesmente para colocar a catraca 

lá e o acesso para o aluno; é um programa que além do acesso aluno, controle de acesso 

aluno que é feito pelas catracas, é um programa que faz todo um gerenciamento da vida 

escolar do aluno, da vida profissional dos funcionários da Unidade Escolar, da vida do 

aluno seja de matéria seja de transporte, locomoção, merenda, biblioteca, enfim é um 

processo muito mais complexo;bom em quatro de outubro, a Prefeitura assinou um 

contrato com a empresa “Multifacil Comercial Ltda” no valor de trezentos e dez mil 

reais para a execução do objeto, que era a descrição dos módulos, seria a implantação de 

um módulo, que é simulado da prova Brasil (...),trezentos e dez mil, a três mil e dez 

alunos; está no contrato.Se esse objeto desse contrato lá na licitação, era a contratação 

de empresa para prestação de serviço por meio dedisponibilização especializada de 

licença de uso de solução tecnológica além dos respectivos serviços necessários para 

sua correta implantação e manutenção para atender as necessidades da Secretaria da 

Educação da Prefeitura Municipal da Secretaria de Educação da cidade de Biritiba 

Mirim; então se eu for colocar os objetivos gerais dessa solução tecnológica, que é 

melhorar acadêmico escolar, material escolar, organização, distribuição de turma, 

documentação escolar, relatório estatístico, está enfim, uma infinidade de serviços que 

estaria implantado dentro desse software, que é um software que a prefeitura contratou 

no dia quatro de outubro, conforme o contrato por trezentos e dez mil; bom aí nós 

chegamos no dia quatrojaneiro, portanto, outubro, novembro, dezembro e janeiro, três 

meses depois, não entendido, estou procurando entender ainda, porque até onde eu 

entendo na lei de licitações, você pode editar o seu contrato até 25% do valor total. 

Então se o contrato aqui foi trezentos e dez,25% daria em torno de noventa a noventa e 

dois mil,  seria o que é a Lei rege, mas tem toda uma especificação no edital;pode ser 

que a prefeitura tenha feito parcial aquele, empenhou parcialmente no contrato, e depois 

ele no outro ano dia quatro dejaneiro empenhou para o ano todo; ela fez lá um contrato 

de hum milhão quatrocentos e dezesseis mil, um termo aditivo,então pode ser que de 

repente não esteja dentro dos 25%, mas esteja dentro da Lei nº 8666; que aí se tiver de 
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alguma forma erroneamente fora dos 25%,Tribunal de cara vai apontar isso e 

questionar; mas o fator Senhor Presidente e nobres pares, o fator não é esse; bom se 

pegarmos lá é um dos requisitos e esse módulo faz, é a frequência de aluno, então aí eu 

gostaria até dá atenção do VereadorSérgio; que nós temos que ter um número mínimo 

de alunos na sala de aula para ser considerado dia letivo, correto?Não me recordo se é 

dez o número mínimo, tem que ter o número mínimo de percentual para se ter dia 

letivo,o que ocorre nas nossas unidades escolares, no período de recesso no final do 

ano? Uma semana antes de encerrara aula você não acha um Cristona escola de aluno, 

mas está sendo considerado dia letivo, como é que sistema vai dizer que não tem aluno 

lá e vai considerar o mesmo tempo de eletivo?Porque os duzentos dias letivos que são 

obrigatórios pela LDB, nós sabemos que ele não cumprido. Nós perdemos aí no mínimo 

no mínimo 10%; que uma hora é HTPC, outra hora apesar de estar incluído no dia letivo 

HTPC, mas outra hora a encerra-se já faz a festinha de final de ano uma semana antes 

de encerrar o ano letivo e ai não aparece mais ninguém na escola, como eles vão 

considerar isso como um dia letivo? É uma das perguntas.Colocar as catracas, tá certo e 

acessibilidade para cadeirante, de que forma que vai ser feito? Se o aluno esquece o 

cartão em casa, o aluno da zona rural como é que vai fazer, não vai ser registrada a 

presença do aluno? Qual a metodologia que vai ser utilizada?E tem uma série de outros 

questionamentos dentro dessa questão do sistema que ainda não me dou por satisfeito, 

mas não só isso,os pais de alunos da Escola João Cardoso, não sei se for por ordem da 

direção ou foi uma pressão da população para com a direção para que ela chamasse uma 

reunião; e foi a professora Silvana e o representante empresa “ Multifacil” para prestar 

os esclarecimentos de como funcionaria a metodologia do cursodo sistema; ótimo, legal 

aí eu vendo a matéria num determinado órgão de imprensa da região e do município, eu 

me deparo com um representante da empresa, me dizendo para o entrevistador, de que a 

catraca era apenas um dos módulos, que eram diversos módulos, que nós estamos 

fazendo em três escolas piloto, a implantação será em 13 escolas, então quer dizer não 

se implantou 10% ainda correto, se nós temos 13 não se plantou 10; eu lembro que na 

gestão passada muita gente criticava sistema, e que hoje defende diga-se de passagem, 

criticava por que tentava implantar; eu lembro que eu estava no departamento de 

compras e licitações, quando a secretária Educação na época a professora Marta queria 

implantar esse sistema, já comentei isso com O Vereador Sergio um tempo atrás, e um 

dos motivos que nós convencemos a não implantarmos porque o sistema da PRODESP, 

que é o sistema do Estado, ele não permite que o sistema particular migre,lance todos 

seus dados para sistema PRODESP, sistema PRODESP é mais fechado que o banco 

central Vereador Sérgio trabalha com sistema PRODESP, Vereador Sérgio sabe disso, 

ele lança as notas, depois tem que lançar no sistema de novo, e a mesma coisa aqui; 

existe uma coisa chamada GEDAI tem alma nos sistemas da secretaria o GEDAI, é um 

dos sistemas da Secretaria do Estado da Educação;o GEDAI você coloca toda a vida 

informal do aluno ali,e ali você recebe merenda per capita, transporte per capita tudo, 

só que o sistema quando eles falam aqui gerenciamento de transporte, eu quero ver esse 

sistema provar para mim que eles conseguem migrar o que eles lançaram da vida do 

aluno à distância da casa no sistema da PRODESP, a PRODESP não permite para quem 

tem um pouquinho mais de conhecimento dentro da área. Vereador Leonardo cede seu 

tempo regimental para o Vereador Fernando que agradece. Para quem tem um 

conhecimento um pouco, técnico dentro da área, percebe-se, então vamos lá, se plantou 
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em três escolas, se plantou em três unidades, ai você vai ao sistema lá Que é público, 

aliás, tem coisas que eu não preciso nem mais ficar no portal transparência, de tanto que 

as pessoas já trazem para mim, olha portal transparência, vê isso aqui no portal 

transparência, ver se aqui no portal transparência; graças a Deus as pessoas estão se 

habituado  verificar o portal transparência da prefeitura. Isso é uma qualidade para nossa 

cidade ela se manter informada, então hoje muitas pessoas acessam o portal 

transparência; apesar de ter mudado um pouco agora o sistema e deu uma dificultada, 

mas paciência você consegue achar as coisas lá e aí eu fui depois as entrevista, desse 

órgão de imprensa, desse representante da empresa, eu fui por curiosidade puxar o 

analítico da empresa “Multifacil”, se eu pegar o valor que foi aditado mais o que foi 

pago,está se pagando proporcionalmente um doze avos,ora, se você não está executando 

o serviço 100%, por quê que você está recebendo 100%?Esse é o primeiro 

questionamento; agora o segundo questionamento é para alguns é melhor pensar antes 

de falar qual é para alguns, é melhor pensar antes de falar a qualidade, para não falar 

besteira; é para determinadas pessoas que antigamente vomitavam ovo e hoje está 

achando que está comendo filé mignon; e essas pessoas sabem muito bem que eu tô 

falando, e serão convocadas para essa Casa para prestar esclarecimentos aqui porque 

quando euestava lá no departamento de compras, quando eu estava lá junto à Secretaria 

daEducação, viviam me aporrinhando, que é isso tá errado, porque está errado,cadê 

vocês agora enfiar o rabinho entre as pernas; porque o mandato é da base de vocês,então 

senhor Presidente, quanto a Conselheiro que está afastado recebendo nós vamos apurar; 

pode ter certeza,Professor Hélio que é o Presidente do Conselho é uma excelente, 

pessoa eu conheço pessoalmente há muitos anos, uma pessoa extremamente 

ético,extremamente profissional,ele nunca, e ele faz tempo que ele faz parte do conselho 

do FUNDEB, seja Municipal,seja da merenda, faz tempo desde quando eu conheço 

professor Hélio ele está envolvido no Conselho; faz isso por paixão ele faz isso para 

demonstrar tentar melhorar a qualidade, ele nunca deixou de se ausentar de uma sala de 

aula participar do Conselho, ele tentava conciliar como Vereador Sérgio às vezes 

concilia as aulas que leciona no Bolina com as reuniões das Comissões, e aí chega 

assim formação de conselheiros tá recebendo sem trabalhar, quer dizer tá recebendo 

como Conselheiro aí vai mais além,cadê o Conselho da Educação,as Donas da razão 

que tinha uma funcionária recebendo por plantão na educação; plantão doze horas; eu 

não sei que fim deu isso; eu falei vou esperar até para ver onde é que vai, porque aí eu 

vou pedir o requerimento, trabalhando doze horas, já viu isso Vereador Sérgio?Uma 

escritura trabalhando doze horas, não importa quem seja, pode ser parente, pode ser 

amigo, pode ser inimigo, tá errado, tá errado; falei que serve para Chico serve para 

Francisco; porque com um auxiliar administrativo não pode fazer, por exemplo: um 

plantão da Educação, mas eu sei por que tiraram ela para a Educação; tiraram ela da 

Educação porque ela era do Conselho Municipal de Saúde, fizeram toda uma manobra e 

jogaram ela para Educação,por que olha Prefeito, eu também quero me garantir,eu 

quero garantir o meu, ta bom, então você vai lá dar plantãozinho doze horas na Escola 

João Cardoso; bom vamos voltar aqui no meu tópico; aí voltando ao tópico do sistema 

informatizado da Educação, não sou contra Vereador Sérgio, Vereador Eduardo, 

Vereador Paulo, os Vereadores, eu não sou contra a informatização do sistema 

educacional; eu acho que é válido, só que nós temos que trabalharcom prioridades,e 

quem menos pode faltar com prioridade é a Educação e Saúde;ai vamos pegar lá, vamos 
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contratar hum milhão e trezentos,mas não teve planejamento para fazer uma licitação do 

meio do ano para frente,para aquisição do material escolar, qual é o registro 12 meses 

que poderá ser entregue em janeiro.Ai todo santo dia é mãe reclamando sobre a questão 

das merendas;Vereador Sérgio o dia que o senhor vossa excelência subiu nessa Tribuna 

e falou olha eu espero, acho que Deus foi bondoso com Vossa Excelência, quando vossa 

Excelência disse “eu espero que a nossa merenda seja a melhor do Alto Tietê que se der 

do Estado de São Paulo”, infelizmente Vereador Sérgio,isso aí foi por terra. Vereador 

Paulo cede seu tempo regimental para o Vereador Fernando usar a Tribuna. Vereador 

pede um aparte e diz: Como o Fernando citou meu nome, como eu disse da merenda 

escolar, é porqueeu trabalhando na escola mais 10 anos e há muito tempo que eram 

servidos canjica, barrinha de cereais e suco, e os alunos, muitos nossos alunos eles não 

tem outra alimentação senão da escola; seria hipocrisia da nossa parte achar que todos 

vem para a escola devidamente almoçado, tomar o café da manhã, não vem então 

quando eu batia e eu falava da merenda escolar é porque eu via os alunos falar: 

professor canjica de novo.E quando falar da canjica no início do ano passado, eu falei 

mais o tanto de canjica que tá no depósito, foi um super pedido que foi feito na gestão 

anterior, isso não é mentira; e aí quando eu escutava lá na campanha Prefeito falando a 

nossa merenda escolar vai melhorar, vai melhorar. Até então eu como Vereador tanto 

quanto Vossa Excelência, e os nobres pares que não estão aqui presentes, eu também 

quero acreditar que isso vá acontecer então eu tô acreditando em palavras de homens; 

pessoas que estão assumindo compromisso de que vai acontecer; hoje vou dizer bem 

sincero para vocês melhorou muito em relação ao que era, hoje os alunos comem 

macarrão o feijão e arroz, mas ainda não está ideal ainda está longe de tá ideal, tá 

melhor do que era mas ainda está longe de estar o ideal; quando você repete o cardápio 

é porque alguma coisa está falha a nutricionista deve tá fazendo uma combinação aí de 

cardápio que seja o ideal para o aluno, mas ainda está longe de ser aquilo que nós 

esperamos por que nós esperamos realmente uma alimentação de qualidade, não só 

alimentaçãode qualidade, mas o sulfite, o papel higiênico, o almoço, o lápis de cor, 

então aquilo que é prioridade o material escolar, alimentação para o aluno isso é fato 

isso tem que acontecer e nem importa se é gestão A, gestão B, secretário A, secretario 

B, tem que acontecer isso para o aluno é prioridade; a gestão a informatização e tal, isso 

é muito importante;mas, fica no segundo plano,enquantotem goteira na escola, enquanto 

tem calha transbordando, enquanto falta o alimento, enquanto falta material básico a 

informatização fica por segundo plano. Essa é a minha posição Independente de Prefeito 

independente de Vereador,independente de quem quer que seja, como eu já disse aqui, 

eu não tenho laço político nem com A e nem com B; eu não defendo esse e nem aquele; 

eu vou trabalhar para o bem da cidade do primeiro ao último dia do mandato, eu não 

nasci aqui dentro da Câmara,mas eu nasci em Biritiba eu vou lutar por essa cidade 

sempre. Vereador Leonardo pede um aparte e diz:Quero agradecer a participação do 

nobre Vereador Sérgio, só colocar o senhor acha que quando lá atrás existia muito 

canjica, eu acho que pelas críticas que nós temos hoje recebidos eu acho que foi 

comprado muito macarrão ano passado também porque esse ano passado só tinha 

canjica da anterior, tem macarrão da gestão atual. Vereador Sérgio diz: concordo com 

Vossa Excelência. Vereador Leonardo pede oportunidade e diz: quando o Vereador 

Sérgio fala a gestão passada, o senhor acabou de concluir que, na gestão passada 

comprou muita canjica e esse ano comprou muito macarrão e muito me espanta também 
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vereador, que não existe nem papel higiênico e nem papel sulfite até agora né;não sei se 

compraram de sexta para cá. Muito obrigado pela palavra. Vereador Fernando agradece 

a participação do Vereador Leonardo e continua a oratória: então nós estamos falando a 

respeito da informatização e fazemos um comparativo sobre a questão da merenda. 

Vereador Sérgio, o trabalho nutricionista das nutricionistas eu a conheço tanta Sueli 

contra Cidinha extremamente competentes só que infelizmente ficam limitadas com a 

mercadoria que elas têm para trabalhar, não adianta você fazer um cardápio lindo, 

maravilhoso sendo que você vai hoje vai dar peixe, amanhã filé mignon, no outro dia 

peito de frango, sendo que você tem só tem macarrão três dias; você nunca vai 

conseguir fazer seu cardápio. E o que mais me entristece e chega a ser revoltante,é sábio 

de todo mundo que eu já trabalhei por diversos anos com licitações então a gente sabe 

como funciona; a prefeitura o ano passado ela fez uma licitação do material escolar que 

aconteceu;essa licitação foi barrada no Tribunal de Contas porque, como Prefeitodisse, 

por causa de uma borrachinha, por causa de um apontador, e por causa de uma régua; 

uma empresa entrou lá no Tribunal,pois é aquela borrachinha que ele fala, o apontador 

que ele fala, a régua que ele fala, é fabricado por uma única empresa que esse material é 

“pet”,por isso tribunal barrou, porque não dá espaço para ter mais empresas 

participarem por isso o tribunal barrou,porque se tivesse tudo certo o Tribunal não teria 

barrado. Barrou o ano passado, não fez licitação o ano inteiro. A merenda aos trancos e 

barrancos, medicamentos aos trancos e barrancos, material de limpeza aos trancos e 

barrancos; programação de departamento de compras e vossa excelência, mas temos 

seis mil quinhentos e quarenta e cinco municípios em todo o Brasil; seiscentos e 

quarenta e cinco no Estado de São Paulo,dosseiscentos e quarenta e cinco do Estado de 

São Paulo pelo menos trezentos fizeram a licitação no passado que é uma ata de registro 

de preço,fez em setembro, em outubro para fazer aquisição entrega agora em 

janeiro;quer dizer, as prefeituras se programaram, elas se programam, tem prefeituras 

que resolveram fazer agora no final do ano foi barrado no tribunal não conseguiu 

entregar.A nossa abriu licitação esse ano e ela mesmo se perdeu não foi nem barrados 

no Tribunal;ela mesma suspendeu aí você vê falta de material escolar, Prefeito fez 

aquisição dos uniformes até agora não se entregou. Muitos pais estão comprando 

particular, nós temos um material de limpeza que chegou ao cúmulo dos professores 

pedirem para os pais levarem papel higiene para unidade escolar,os professores têm que 

levar; então eu acho que está na hora de nós convocarmos o seu Presidente, o 

requerimento desse Vereador e depois gostaria da apreciação dos novos pares, convocar 

o Conselho Municipal da Educação, conselho do FUNDEB,Secretaria daEducação; para 

nossa Casa prestar esclarecimentos, quanto essas situações tanto do sistema 

informatizado quanto da falta de produtos nas unidades escolares.Volto a frisar, eu não 

tenho preocupação nenhuma e não tenho divergência nenhuma seja com qualquer 

funcionário, aliás, muitos lá eu trabalhei, muitos não, muitos correrão por lados opostos 

que é um direito, mas nós vivemos uma democracia,mas não podemos permitir.E só 

para concluir Vereador Sérgio, quando vossa excelência fala “porque na época tinha que 

canjica, tal, tal, tal”, não é porque o Chico pulando barranco que o Francisco também 

vai pular do barranco; se o Chico pulou e caiu no abismo, Francisco tem que olhar e 

dizer assim “nessa não vou, eu vou para outra linha”. Muito obrigado senhor. Vereador 

pede retirado do Plenário. Vereador Sérgio pede permissão para falar: foi como falei, se 

lá trás erro, agora está liberado o erro? De modo algum, esta gestão tem que ser modelo, 
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tem que ser exemplo. Essa é a primeira gestão para nós, alguns Vereadores aqui, para 

outros que é segunda ou terceira ou mais, essa é o dia de hoje, a que foi ontem, se foi 

bom ou se foi ruim, quando eu questionei a canjica é por questão que estava ruim e não 

que agora esteja bom. Ah por que agora tem macarrão de sobra, então, mas o aluno está 

cansado de comer macarrão; então precisa dar um basta nisto, precisa equilibrar, eu sei 

que o trabalho das nutricionistas é de ótima qualidade, eu as conheço, eu sei que elas 

fazem os trabalhos delas, agora o que precisa é quem faz a compra, quem faz 

administração disto ajustar isso; então quando eu falava lá atrás “ah ele falava da outra 

gestão”?  Não eu falo desta gestão, a merenda melhorou um pouquinho, mas ela precisa 

melhorar muito mais, ela precisa ter realmente qualidade. Foi sobre isso que eu falei, em 

momento algum eu quis jogar para outra gestão, eu estou falando desta gestão que não 

está trabalhando ao contento da população. Vereador Fernando retoma a palavra e diz: 

quero agradecer as palavras do Vereador e pela coerência, eu acho que a autocrítica ela 

é válida em todos os sentidos,não é porque eu estou na base que eu tenha que apoiar a 

base, não é porque eu sou oposição que eu tenho que criticar a situação; eu acho que nós 

temos que chegar a um consenso, num comum acordo porque quem é prejudicado é o 

aluno, é o pai, é a população de Biritiba. Muito obrigado senhor Presidente e reitero a 

convocação dos Conselhos e representantes da Secretaria da Educação da Casa. 

Próximo Vereador inscrito Marcelo cumprimenta a todos e diz:primeiro parabenizar os 

nobres pares pelos trabalhos e as reivindicações e o que vem sido colocado aqui, porque 

é momento de colocar como andam as coisas na nossa cidade. Eu gostaria aqui de falar 

que eu tenho sido indagado por alguns municípios; tanto em rede social a respeito da 

questão da qualidade da higiene na escola da material de limpeza, também das questões 

que eu fiz o requerimento nº 041/2018, um senhor que precisava de locomoção para 

fazer a fisioterapia que tava perdendo, e também pessoal que fala da campanha de 

castração de animais que tem havido um grande número de animais, e a sujeira que tem 

feito, mas fica difícil a gente algumas coisas saber o que é prioridade quando a gente 

está tendo bastantes problemas e dificuldades na zeladoria do nosso município; que eu 

gostaria de colocar primeira em relação ao requerimento nº 040/2018, agradecer pela 

aprovação unânime, é justamente isso porque como o professor Sérgio colocou aqui, a 

merenda ela é às vezes a única refeição que o aluno tem e ela tem que ser de qualidade 

porque ela contribui inclusive a organismo do aluno para receber melhor; o aluno com 

fome ele não aprende ele vai ter dor de estômago ele não vai conseguir, vai ter déficit de 

atenção,concentração e a gente sabem da importância de uma merenda de qualidade. Aí 

eu sabendo que a gente mora aqui hoje no Município, a gente quer queas coisas 

realmente aconteçam a contento, essa merenda ela se torne efetivamente de 

qualidade;estou vendo aqui que falar porque pais de alunos vieram também reclamar, e 

não vou nem colocar a questão de gestão, a questão é a realidade dos nossos alunos; no 

que tange aqui também é a questão da castração de animais a gente poderia ver porque a 

há também veterinário municipal há também pessoas dispostas. Tem bastante dono de 

casa de ração, temKlanderque também já veio conversar, quer veterinário já veio 

conversar Fernanda fazer uma campanha porque a gente não pode simplesmente; tem 

que tentar fazer uma adoção desses cães, alugar um espaço, fazer a castração para que 

eles não fiquem aí sendo judiados às vezes até ameaçando porque os maus tratos que os 

cães e gatos também que possa ter uma melhor política, aí para eles ha necessidade de 

fazer a castração. Vereador Fernando solicita oportunidade de um aparte e diz: só dentro 
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desse assunto mesmo sobre a questão dos animais tem um projeto de minha autoria 

tramitando na Casa, que ao fundo municipal de amparo aos animais que cria-se esse 

mecanismo para que a prefeitura possa arrecadar recursos para implantação, mas que 

muita gente não sabe, é que a prefeitura adotada de veterinário ela tem o sistema de 

Zoonoses, nós já discutimos isso nessa Casa, às vezes é o requerimento Vossa 

Excelência que é de grande valia, mas também nós temos que ver até que ponto a 

Prefeitura está interessada também em fazer alavancar e incrementar esse serviço; que 

hoje os profissionais existem existe, uma equipe da vigilância epidemiológica deve ser 

lógico sendo pago inclusive com recurso da sanitária epidemiologiapara o tratamento 

dos animais. Então acho que seria grande valia também essa ponderação. Muito 

obrigado.Vereador Marcelo retoma a palavra e diz: Nessa questão o Klander plano que 

é um veterinário conhecida a cidade, a Fernanda já foram falar com o Prefeito que eles 

queriam que eles pudessem conceder uma área, para haver a concessão de uma área que 

tem lá perto do Mauro lá no Casqueiro, que é da Prefeitura e a gente está aguardando 

essas tratativas; mas a realidade da campanha de castração é para um cuidado mais 

rápido e amplo, bem como diversos comerciantes se ajudam lá com raçãotudo, mas não 

dá condição de você que tá de manhã é doze, quinze cachorros, Vereador Sérgio sabe 

com fome sofrendo ali e recebendo uma migalha é uma miséria então a gente tinha que 

alugar um espaço fazer essa castração para que possa eles terem, e uma campanha de 

adoção também, referido a isso.Referência o carro, é que sejam aqueles três carros que 

nós fizemos a doação, sejam reparadas e colocados à disposição tanto na área da Saúde 

por que a Prefeitura tem mais meios para esse reparo; bem como para a área também um 

carro à disposição da fiscalização Departamento de Obras os fiscais se encontram 

impossibilitados de visitar as obras, fazer as fiscalizações também pró-ativas nos 

processos e projetos e fica porque ele não tem veículo; então a gente gostaria que o 

Departamento Financeiro como são carros agora da Prefeitura, sejam restaurados e 

colocados à disposição, não precisa mais nem fazer a locação; gostaria agora aqui 

também de colocar, não poderia deixar de fazer a referência, de 08 de Março é o dia 

comemorado as Nações Unidas do dia Internacional da Mulher; neste dia no ano de 

1857 as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em greve ocupando a 

fábrica para reivindicarem a  redução de horário de mais de 16 horas por dias para 10 

horas; essas operárias que recebiam 1/3 do salários dos homens, elas foram fechadas na 

fábrica onde entretanto se declararam incêndio e cerca de 130 mulheres foram 

queimadas.Em 1903, profissionais liberais norte-americanas criaram a Women's Trade 

Union League, essa Associação tinha como principal objetivo ajudar todas as 

trabalhadoras e a exigirem melhores condições de trabalho. Em 1908, mais de quatorze 

mil mulheresmarcharam nas ruas de Nova York reivindicando o mesmo que as 

operárias no ano de 1857 bem como o direito de voto; elas caminhavam com o slogan 

“Pão e Rosas” em que o pão simbolizava a estabilidade econômica e as rosas uma 

melhor qualidade de vida.Em 1910, uma conferência internacional mulheres realizadas 

na Dinamarca foi decidido em homenagem àquelas mulheres comemorar o Dia 8 de 

março como Dia Internacional da Mulher, então eu quero parabenizar por esta data tão 

expressiva hoje, todos os dias, a minha mãe a dona Gema, minha esposa Luciene, todas 

as mulheres em nossa cidade. Parabenizo também aqui esposa do Márcio mulher que 

está aqui, e também as mulheres que trabalham nessa Casa de Leis: 

aMadalena,Vanderli, Jucimara, Ana Paula, Doutora Frida, Camila, Regiane, Natália 
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Gonçalves, Roseli, a Taís, e Natália Duarte e quero em homenagem ao simbolismo do 

dia 8 de março,Dia Internacional da Mulher, que sejam  elaboradas as leis cada vez mais 

justas, leis como a Lei Maria e que venham a proteger ao ser mais forte da sociedade, 

aquele que concebido por Deus e tem o dom de dar à vida; ser mãe e esposa, namorada 

e tudo ao mesmo tempo, ilustrando que a força bis não se compara a força de uma 

mulher.Queria parabenizar todas as mulheres e nome da Câmara Municipal.Meu muito 

obrigado Presidente. Próximo orador inscrito, Vereador Reinaldo cumprimenta a todos 

e diz:Primeiramente queria falar sobre a CEI da Saúde onde foi baixada Portaria onde 

nove Vereadores; Robério de Almeida Presidente, eu fiquei como Relator, o Vereador 

Walter Machado como Membro; onde começamos já tivemos alguma reunião para 

começar a apurar os fatos, também quero falar a respeito da Educação onde hoje 

protocolei  um ofício especial na Educação a respeito das atas das reuniões do Conselho 

do FUNDEB onde eu quero me informar mais a respeito desses contratos que vem 

acontecendo no município,de valores exorbitantes que eu não esperava na Educação 

tanta coisa errada até mesmo porque nosso Prefeito é da área de Educação, até não tinha 

tanta preocupação na área da Educação, mas hoje venho tendo várias decepções quanto 

a isto. Espero que esses contratos aí sejam reavaliados por ele, porque no momento tão 

necessário, falta de papel higiênico, falta papel sulfite,que o Prefeito tome alguma 

atitude com esse contrato, olhe melhor para as prioridades do município, que não é só 

na Educação como na Saúde entre outras estão deixando a desejar demais. Muito 

obrigado senhor Presidente. Próximo orador inscrito Vereador Robério. Vereador 

Walter cede seu tempo regimental para o Vereador Robério. Cumprimenta a todos e diz: 

Eu gostaria de parabenizar o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pelo 

requerimento nº 040/2018, requerimento bastante importante nobre Vereador parabéns. 

Ao nobreVereador Fernando José Gonçalves o mesmo não se encontra aqui,mas deixo 

aqui registrado e parabenizo também pelo requerimento dele, se bem como 

requerimento nº 045/2018, do nobre Vereador Reinaldo Pereira Júnior. São 

requerimentos que é bastante importante para o nosso município, a população está 

carente de várias coisas; falando sim material de limpeza, realmente tá com falta, são 

várias reclamações não só comigo, mas também com os nobres vereadores eu acredito 

que a cada dia chega reclamações referente a falta de material de limpeza, se bem como 

também o papel higiênico, onde o Nobre Vereador já fez o requerimento para tentar 

sanar esse problema.Quanto a merenda escolar, realmente no ano passado Nobre 

Vereador subiu nessa Tribuna e ele falou que sim esperaria é uma merenda de qualidade 

para os nossos alunos, infelizmente não foi isso que aconteceu, não é isso que está 

acontecendo, até parabenizo também o Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco até 

pelas palavras, porque a gente realmente também tem que saber o que é certo e o que é 

errado e realmente não falando mal, nem querendo atingir, jogar pedras no nosso 

Prefeito, mas infelizmente ele está pecando bastante ele tem que olhar mais para essas 

crianças aqui, na realidade ele é um professor; então o senhor foi feliz nas suas palavras, 

se bem como não aconteceu aquilo que quando o senhor subiu na Tribuna, o senhor 

também acreditava, assim como eu acreditei esses nobres pares também acreditou que 

ele estaria fazendo uma ótima compra.Não quero falar que da gestão passada, até 

mesmo porque eu fui eleito para essa gestão. Então o que passou na gestão passada para 

mim realmente não importa; outra coisa importante que foi dito aqui em relação a 

chamar SABESP, sim pode até chamar o representante aqui para dar as explicações 
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necessárias para essa Casa; para que o povo fique sabendo realmente está acontecendo, 

mas muito mais importante do que vir um representante aqui, é manter as caixas d’água 

limpa e os filtros em perfeito funcionamento se bem como os eles precisam de 

manutenção não é para sempre; fez manutenção uma vez ele tem que ser caixa d'água 

como Nobre vereador Fernando José Gonçalves disse aqui duas vezes por ano, eu vou 

ainda mais, três vezes por ano, por que a mesma água que a SABESP fornece para as 

escolas ela também fornece para não é o meu caso, que moro no bairro mais afastado, 

mas ela fornece para as casas do pessoal que mora mais no centro do município. Então 

tudo isso nós temos que nos unir e fazer a cobrança sou de pleno acordo viu nobre 

Vereador Fernando, sou de pleno acordo com o seu requerimento para realmente trazer 

o pessoal para dar as devidas informações que realmente essaCasa precisa de 

informações; também até mesmo porque nós vereadores aqui os treze vereadores 

também podem dar sugestões mais tem convocar para poder vir até aqui. Vereador 

Fernando solicita um aparte e diz:Agradeço pela mensagem de Vossa Excelência, eu 

também estava conversando com o Presidente justamente da convocação dos membros 

do Conselho Municipal dos Conselhos e da Secretaria Educação, e estudarmos a 

possibilidade junto ao departamento Jurídico daCasa e a Diretoria da Casa; para que as 

audiências sejam públicas, não que as audiências não seja, mas que passamos essa 

discussão seja aberta à população onde também a população possa vir participar. Não 

sei se seria no plenário, seria no outro local, mas se fizesse uma urgente audiência nesse 

sentido, para que a gente possa expor e esclarecer todas as; quais são as providencias 

estão sendotomado, o porquê que foi tomado essaprioridade e não a outra; eu acho que 

tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas e eu estava comentando com o 

Presidente justamente sobre isso, a possibilidade de fazermos isso abertamente ao 

público para que todos possam, imprensa, público, possa estar participando.Muito 

obrigado peloaparte. Vereador Robério retorna com uso da palavra: realmente excelente 

Presidente seria de extrema importância fazer essa convocação. Vereador Lourival diz: 

primeiramente nós vamos consultar o Jurídico da Casa para ver, para que nós possamos 

fazer essa convocação para que todos tenham ciência da situação, o que está se 

passando, o que está acontecendo, por que essa água está de má qualidade, sei que vem 

aqui o Geraldo, o tratamento que para falar a verdade, eles fazem um belíssimo 

trabalho, eu tenho certeza que ele é uma pessoa competente, mas que nem o falou o 

Vereador Fernando, às vezes essa tubulação; eu não sei se ainda hoje se tem tubulação 

de ferro ainda permanece, eu acredito que não por que foram quase todas trocadas na 

gestão anterior, quase todas elas foram trocadas, desde a captação que pega lá em cima 

da mina para aqui e também aqui essa que vem da captação aqui; pode ser que tenha 

alguma interligação que realmente seja de ferro,ai pode acontecer, a água sai de boa 

qualidade lá, pega uma tubulação desta e realmente está corroída, o que vai acontecer? 

Vai chegar amarela na torneira, pode ser que esteja acontecendo isso. A gente precisa 

realmente saber, trazer eles aqui para ver se realmente existe ou não existe a tubulação 

de ferro. Não adianta a gente criticar hoje porque não temos essa realidade se existe ou 

não para que depois pode tomar alguma medida. Vereador Robério fala: não sei se o 

senhor acredita, que vai se recordar assim, o ano passado nós tivemos a oportunidade de 

conhecer o trabalho da SABESP, que foi instalado no Centro Esportivo do município. 

Portanto, senhor Presidente, nobres pares, dificilmente esse problema vai estar coma 

SABESP;não vou julgar SABESPe muito menos essa administração, então nós temos 
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que realmente apurar, mas eu volto a dizer dificilmente a SABESP vai fornecer uma 

água exatamente para as escolas do nosso município é isso que eu tinha para falar.Em 

relação às matérias, encerro minha fala aqui, mas não poderia deixar de mencionar aqui 

nessa quinta-feira 08 de março, será comemorado o Dia Internacional da Mulher data 

que não poderia ficar em branco.Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que 

divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força que ganha o 

mundo com a sua coragem que traz paixão no olhar. Mulher que luta pelos seus ideais 

que dá a vida pela sua família mulher que ama incondicionalmente, que se arrume se 

perfuma que vence o cansaço, mulher que chora e que ri, mulher que sonha, tantas 

mulheres; belezas únicas, vivas cheias de mistérios e encontros, mulheres que deveriam 

ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Fica aqui a minha mensagem para 

todas as mulheres, parabéns as mulheres desse país.Obrigado a todos e tenha uma boa 

tarde. Não havendo mais inscritos para uso da Tribuna, o Presidente diz: Realmente a 

mulher seria acredito eu, do meu ponto de vista, mulher seria a peça mais importante de 

um homem porque ela é que da vida a mulher e da vida ao homem; então a gente 

realmente não pode esquecer uma mulher ou de todas as mulheres do nosso país; nunca 

esqueço a minha velha mãe.Agradecendo a presença dos nossos amigos estão fazendo 

realmente as suas reportagens, levando ao conhecimento de todos os nossos trabalhos da 

Câmara Municipal, a gente só tem que agradecer a todos pela presença.Concluindo os 

trabalhos, o senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, para 

constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 05 de março de 2018. 
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