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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 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 

Segundo Secretário, Jorge Mishima, que procedesse a chamada nominal dos 

senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 010 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou 

ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 17 de junho de 2019. 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 176 a 183/2019. 1. Indicação nº 176/2019, de autoria 

do Nobre Vereador Fábio Rogério dos Santos: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que 

seja feita a limpeza e recolha dos entulhos ao redor do Campo situado na Vila 

Santo Antônio. 2. Indicação nº 177/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

o mesmo interceda junto a Secretaria Competente para providenciar e 

implantar redutor de velocidade, tipo “lombada” na Rua Claudino Nunes de 

Siqueira, na altura do número 120, próximo ao Mamute Lanches, nesta cidade. 

Esta é uma reiteração das indicações n° 276, 403, 450/2017, 120, 130, 148, 

164, e 181/2018, 033/2019. 3. Indicação nº 178/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente a realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Peru, Bairro Parque 

Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. 4. Indicação nº 179/2019, 

de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao 

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

Competente, providências para que seja feita a repintura das lombadas e faixas 
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de pedestres na Avenida Jair Leme, Bairro Jardim Yoneda. 5. Indicação nº 

180/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente, à pintura de sinalização do solo e colocação de placa, 

proibido estacionar, no sentido de descida, ao lado direito, da Rua Shigueo 

Mori, Bairro Centro, entre as proximidades com a loja Poste Patrão e EDP. 6. 

Indicação nº 181/2019, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: 

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

Órgão Competente para que seja feita a manutenção na Ruas: Rua Maria 

Consolação Xavier e Rua Edite Conceição de Jesus, no Bairro Parque 

Castellano como máquina motoniveladora e cascalhamento. 7. Indicação nº 

182/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao 

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

Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços 

limpeza e manutenção das lixeiras coletivas instaladas nos bairros mais 

afastados e nas suas proximidades. 8. Indicação nº 183/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Domingos Ramalho. Terminadas as Indicações, 

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

Requerimentos nº 161 a 168/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 161/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências na Rua Lauro Albano, Bairro Vale Verde, em 

relação a limpeza e retirada de lixo e entulhos. APROVADO. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 162/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja realizado o serviço de pavimentação (asfalto ou 

bloquetes) na viela ao lado do Instituto Reviver, cito a Rua Vereador João 

Suharo Makiyama, n° 450, Jardim Alvorada. APROVADO. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria que fosse colocada 

a moção de aplausos de minha autoria.”. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 163/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação a iluminação no campo de futebol 

do Bairro Nirvana. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA.4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

164/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 
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ao Órgão Competente para que preste esclarecimentos quanto a fiscalização e 

cumprimento das Leis existentes em nossa cidade que visa o fechamento e 

multas de bares, adegas e similares, bem como casas noturnas.O Vereador 

Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: ““Esse requerimento se faz devido 

ao fato de muitos bares e adegas que estão funcionando de forma irregular na 

nossa cidade aí, conforme já foi visto, e que tange também à perturbação do 

sossego, que muitos locais estão se adequando ao local, enquanto as adegas 

aí, que seria de uma forma de vender no atacado aí, estão virando um varejo. 

Então estão se tornando um negócio que não está contribuindo para a nossa 

cidade dessa forma. E tem muitos locais certos que pagam seus impostos aí e 

estão perdendo isso aí por conta da forma desordenada que está crescendo 

isso em nossa cidade. Obrigado”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador Fábio pelo 

requerimento, e dizer que comungo da mesma ideia de tanta coisa errada que 

está acontecendo na nossa cidade por conta da desordem estabelecida por 

essas pessoas que estão, muitas vezes, até infringindo a lei por conta de não 

estarem recolhendo seus impostos... e condicionando, muitas vezes, até 

menores de idades que adquirem aí os produtos nesses locais. Então eu 

gostaria de pedir permissão para assinar com vossa excelência esse 

requerimento.”. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 165/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Órgão Competente para que seja colocada mais iluminação aos 

redores da escola EE Professor Adhemar Bolina, localizada na Avenida Maria 

José de Siqueira Melo, Jardim Takebe. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 166/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a troca de lâmpadas de iluminação pública, do poste localizado 

na Rua Euclides da Cunha, próximo a chácara Recanto das Flores, no Bairro 

Cruz das Almas. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESJUNIEL DA COSTA CAMILO E REINALDO PEREIRA 

JUNIOR. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 167/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja feita a 

manutenção, cascalhamento, recapeamento (tapa buracos) nas Ruas e 

Estradas principais que os ônibus de transporte municipal irão circular. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 8. Em única discussão e votação Requerimento nº 168/2019, 

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

Órgão Competente a fim de prestar esclarecimentos sobre a irregularidade na 

coleta de lixo em nosso município, além de disponibilizar um cronograma com 
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dia, horário e itinerário dos caminhões coletores, bairro a bairro, a fim de ser 

disponibilizado para a população. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita 

pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador professor Sérgio pelo 

requerimento de suma importância, onde diversos munícipes vêm reclamando 

para esse Vereador também.Sabemos que houve acho que a troca da empresa 

que coletava o lixo, e seria de suma importância o Executivo fazer um 

planejamento para que não ocorra esse tipo de imprevistos aí e deixe de 

atender os munícipes que pagam os impostos para que recolham seus lixos. 

Gostaria de assinar, se o vereador permitisse, junto o requerimento. Obrigado, 

presidente”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o professor Sérgio aí pelo requerimento, que também como o 

vereador Reinaldo é cobrado,acho que todos são cobrados aí sobre o que está 

acontecendo com o lixo na cidade aí, e gostaria também de assinar junto com 

vossa senhoria.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “((inaudível)) 

as palavras que o Reinaldo disse, que o Fábio disse, eu também gostaria de 

parabenizar vossa excelência. Eu também tinha feito o requerimento, mas a 

nossa diretora disse que já havia um requerimento nesse sentido. Então 

gostaria de parabenizar vossa excelência; não importa de quem, mas o 

importante é que seja atendida a população. Muito obrigado e parabéns mais 

uma vez.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem:“Boa tarde! Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Sérgio pelo 

requerimento. Ele é muito temporal; ele faz jus merecidamente, porque não são 

só os munícipes,é uma sensação que a gente mesmo tem sentido, 

né?Eu,como morador da cidade, eu tenho sentido que não só a coleta de lixo, 

mas infelizmente, eu vou ter que falar; quando é de elogiar, a gente elogia,eu 

sinto que a parte da zeladoria também está pecando um pouco.A parte da 

fiscalização dos proprietários, sabe?Você vê lotes hoje com muito mato, de 

proprietário, nas calçadas...Teve ali no Alvorada ali, sabe?Outros 

lugares...você vê as lombadas - isso eu já falei, é um pedido para o Alex 

Martinelli;há necessidade, porque se a lombada, ela é hoje para também a 

gente evitar um acidente, que todo mundo não...Se ela não tiver placa e 

pintura, ela causa um acidente,porque você passa desapercebido, não é?É 

melhor nem ter.Então a gente encontra com as lombadas no Castellano, todos 

os lugares, elas não estão sinalizadas.Então a gente sente que precisa, sim, de 

uma ciência através de um jornal, um órgão informativo do prefeito, da data da 

coleta de lixo, porque você põe o lixo num horário - olha só que interessante - 

aí o caminhão não vem naquele horário, aí os cachorros, que tem muitos 

cachorros na rua também, vai e fuçam o lixo na lixeira...Então causa uma coisa 

muito desagradável!A gente tem um problema, eu gostaria também de 

aproveitar aqui e fazer um requerimento oral, ali na Rua José Pereira da Silva 
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junto com a Rua Umbelina, onde tem na esquina da casa da dona Dirce 

Bolanho, ali a turma ali, por ser esquina, põe o lixo todo ali, sabe?E ela já 

pediu, disse que já procurou a prefeitura...Eu queria aqui pedir a não sei 

quem...Reclamar para que esse pessoal da coleta...Porque tem a rua sem 

saída, que é a Rua Ruth Pereira da Cunha ali, que é a rua do Júnior, do Paulo 

Riga, que ele mora ali atrás da casa do Sr. Darcy, e a Rua Umbelina, que é 

sem saída, a turma então, para facilitar,põe os lixos nas esquinas.É uma coisa 

desagradável!Não passa no horário,os cachorros vão lá e estragam tudo, fica 

na esquina da casa dela...Ela reclamou para mim, falou que já reclamou...Eu 

gostaria de fazer essa solicitação para ter mais cuidado e apertar os 

funcionários da zeladoria, dar meios para isso também, entendeu, 

Fernando?Para que a gente possa ter uma cidade com sentido de mais limpa, 

mais apresentável.A gente sente que a cidade está um pouco a desejar.E a 

empresa contratada, que ela cumpra o que estiver no contrato. Que a nova 

empresa aí se adeque para que nós, moradores, possamos colocar o lixo de 

maneira adequada, mas que eles venham buscar também no horário 

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

ordem: “Quero parabenizar o vereador Sérgio por essa iniciativa, porque a 

outra empresa, em virtude de falar que em respeito a não ter cumprido o 

contrato realmente como realmente tinha que ser, mas a gente sentia que, 

realmente, pelo menos no meu bairro, o Pomar do Carmo, estavam passando, 

nem que fosse sete da noite, mas eles iam toda terça e quinta-feira, eles 

passavam. E agora, com a nova empresa, os caminhões bonitos que eu vi, uns 

caminhões “truckão”, muito bonitos, mas infelizmente não estão passando. 

Vieram passar agora depois de 15 dias, vieram passar quinta-feira, e isso era 

dez da noite! Então não sei o que está havendo. Não sei se realmente por 

causa dessa troca de empresa, se realmente atrasou algumas coletas pelo 

centro da cidade, como nós sabemos, tanto o Cruz das Almas quanto o Jardim 

dos Eucaliptos, uns bairros muito grandes, e que talvez tenha atrasado. Então 

também não vou até condenar nessa parte, mas eu acredito que hoje 

realmente está sendo essa dificuldade de eles realizarem todos os inícios que 

eles e os caminhos que eles estão fazendo das coletas. Então hoje realmente 

eu peço e quero assinar junto também essa iniciativa desse requerimento, viu, 

vereador? Muito obrigado.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita 

pela ordem: “Também gostaria de parabenizar o nobre Vereador pelo 

requerimento 168;o senhor foi muito feliz nesse requerimento!Na gestão 

passada eu fiz parte dessa pasta, acabei cuidando desse setor, dessa área e, 

inclusive, o lixo, quando passa uns quatro dias que ele fica com mau cheiro 

terrível, além de trazer também doenças, bactérias e ele começa, com o tempo, 

a pingar o chorume.Então o senhor foi muito feliz nesse requerimento; quero 
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parabenizar. Obrigado,Sr. presidente.”.O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador Sérgio, e 

aproveitando as palavras do Vereador Raposão, que foi muito coerente na fala; 

do vereador também Marcelo, que foi muito coerente; parabéns à fala de todos, 

mas acho que esse requerimento se faz necessário nesse momento, até 

porque é uma empresa nova que entrou, pode estar existindo um problema 

administrativo, mas tenho certeza que, com certeza, vai ser resolvido.E quando 

se fala de lixo, nós vemos aí que nossa cidade é uma cidade de bairros muito 

extensos. Então se a gente for ao Pomar do Carmo,Casagrande,Terceira, a 

gente encontra lixeiras comunitárias, né? Sempre fui contra essas lixeiras 

comunitárias, até porque, se nós temos uma empresa na cidade que presta 

serviço de qualidade, que vem retirar seu lixo semanalmente,se tem os dias 

certos,acho que não necessitamos dessas coletas comunitárias.É um 

transtorno...Em frente à minha residência, próximo, tem lixeiras comunitárias, 

mais para frente, também.Se vocês notarem, essas lixeiras comunitárias, todo 

mundo vai jogando seus lixos, vai já descendo o chorume, igual o nobre 

vereador acabou falando, e nós temos os problemas de quê?Nós temos muitos 

cachorros, muitos animais, ratos...Então o bairro fica feio, fica mal 

apresentado.Tem pessoas que vêm visitar nossa cidade, se sente num lugar 

sujo.Então gostaria de parabenizar: parabéns!Gostaria de fazer coro junto com 

o senhor nesse requerimento. Muito obrigado.”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Agradeço a palavra de todos os nobres pares e 

desde já digo que todos aqueles que quiserem assinar comigo esse 

requerimento, tem a permissão. E por que eu fiz esse requerimento?Ouvindo 

vários munícipes, que já não de hoje, né,isso não é algo que está acontecendo 

agora,está acontecendo há bastante tempo, mas intensificou muito na última 

semana a reclamação,“Porque que o lixo não passou essa semana?”.“Porque 

que não passou ontem?”.“Porque que não passou essa semana?”, e de vários 

bairros! Eu falei: “Bom...”.Daí eu comecei a observar que tinha irregularidades; 

vários cestos... quando eu falo “cestos”, imagina a lixeira particular do 

munícipe, em diversas ruas, em diversos bairros, sem a coleta.Aí eu vou no 

bairro do Rio Acima, encontro a lixeira transbordando, o chão tomado de lixo, 

dentro do saco e fora do saco, já tinha sido feito um monte de lixo na 

esquina,que não é lixeira, por que os munícipes já pensaram:“Na minha casa, 

não; vou colocar na esquina”.Aí então eu fotografei lá no Rio Acima.Venho para 

o Sertãozinho, ali na entrada do Hashimoto, mesma coisa:lixo no chão, jogado 

aquele monte de saco, já todo estourado... Yamamoto, desculpa.Depois vou 

sentido Pomar do Carmo, encontro a mesma situação, e além dos bairros 

todos com as lixeiras cheias.Aí eu faço o pedido desse requerimento.Quando 

foi agora, final de semana, em visita a um munícipe, mais precisamente no 
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sábado, ele fala assim:“Na sexta-feira era o dia da coleta aqui no bairro”;falou 

assim: “Não passou.O cachorro destruiu o saco de lixo que estava sobre a 

lixeira, caiu tudo no chão...”.Ele falou:“Juntei tudo,ensaquei novamente, guardei 

dentro de casa, para não ficar o final de semana na lixeira.O que é o 

estranho?Que eu saio na rua, o caminhão passou.”.Quer dizer, não tem uma 

previsão,não tem uma previsibilidade, “Olha, passa na terça”,“Passa na 

quinta”.Então precisa, sim, ter o cronograma, ser respeitado o cronograma e 

fazer a limpeza de maneira adequada. Quando eu fiz a indicação 182 falando 

das lixeiras comunitárias, já era visando isso também; se tem lixeira e está 

cheia,está caindo pelo chão,está sujo, o caminhão não passa e nãorecolhe o 

lixo que está no chão.Ele vai passar, vai deixar criando rato ali, porque não é 

compromisso dele juntar o lixo que está solto.É só juntar na sacola que está 

fechadinha. E aí eu não sei se a Prefeitura, não sei se ela vai ter que comprar 

aquilo que está no contrato, se a empresa vai se responsabilizar por isso, mas 

a limpeza nas lixeiras comunitárias e a manutenção, que eu acredito que sim, é 

feito pela prefeitura, mas essa limpeza tem que ser feita com frequência.Não 

sei se vai a carretinha lá, não sei se vai a empresa, alguém vai ter que ir lá com 

uma vassoura lá e juntar o lixo, porque se ficou um, dois, três dias sem passar 

no local, o lixo já se acumulou e aí fica aí gerando esse problema.Então venho 

reclamar essa situação e agradeço o apoio de todos os pares aí e todos estão 

permitidos a assinar comigo. Muito obrigado.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem:“Gostaria de parabenizar o nobre Vereador, 

só que assim, eu também sou contra essas lixeiras comunitárias.Mas vossa 

excelência foi muito feliz no seu requerimento.Eu acredito que como é uma 

empresa nova, essa empresa deve estar talvez em fase de adequação ao 

município,tá?Mas também não justifica deixar o município sujo, sem a devida 

coleta.E também a falta de planejamento da empresa; provavelmente essa 

empresa, a própria administração pública deve ter passado o planejamento 

para a empresa.Não estou aqui para defender a empresa, muito pelo contrário, 

eu estou aqui defendendo o requerimento de vossa excelência.Por esse 

motivo, eu gostaria também de estar fazendo coro junto à assinatura dos 

demais.Muito obrigado, senhor presidente.”. APROVADO. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Antes de passar próximo ponto,gostaria de 

parabenizar o vereador Sérgio sobre o requerimento; realmente a prefeitura 

realizou a substituição da empresa e isso tem acho que 15 dias, deve estar 

fazendo hoje, que essa nova empresa, não me pergunte o nome, que eu 

sinceramente não me recordo...Eu até eu me recordo que a 18, 19 dias atrás, 

eu me recordo,foi numa quinta-feira, eu estive na prefeitura,e a empresa que 

prestava serviço, a... Recitecle... um negócio assim, ela estava assinando o 

distrato, o encerramento do contrato que tinha com a prefeitura.E na segunda 
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retrasada ia iniciar essa nova empresa que está.É claro que todo início de 

trabalho tem seus percalços,mas isso não justifica.Não justifica, 

porquê?Porque se já estava prevista uma empresa atuar no município, ela 

tivesse feito o levantamento de todo o itinerário que a empresa anterior fazia. 

Esse é o primeiro passo.Agora também nós não podemos simplesmente culpar 

a municipalidade.E eu não estou aqui para defender o Executivo, que eu acho 

que tem uma série de erros que são cometidos no dia a dia, muitos que são 

apontados aqui.Mas no caso do lixo principalmente, nós vamos pegar ali a 

Travessa da Claudino Nunes, descendo com a que vai para o Kaikan, para o 

Biritiba ali... Estrada Velha, no início dela, lá em cima.A própria comunidade vai 

lá e coloca o lixo na calçada.Não é o gari, que trabalha no caminhão, que vem 

fazendo a coleta e amontoa ali, não.Na rua da minha casa, especificamente, o 

caminhão não descia.Quando descia,descia um gari, juntava e colocava na 

porta do morador.Colocava na porta de um morador.Então um dia ele colocava 

a porta da casa do vizinho, o vizinho falava:“Aqui não é lugar de você juntar o 

lixo.Ou você desce e recolhe tudo ou senão você desce com o caminhão e 

recolhe tudo. Ou senão você leva de uma outra forma.Agora aqui, na porta da 

minha casa, não tem jeito!Você ajunta o lixo da vizinhança toda e coloca na 

porta da minha casa?”.E isso foi, até que, com a reclamação na empresa 

anterior, eles estavam descendo com o caminhão. Tá certo?Por se tratar de 

uma rua sem saída, eles estavam descendo com o caminhão, que é o caso ali 

de onde o vereador Marcelo citou como exemplo, a Ruth Pereira com a 

Umbelina.Só que tem muitos moradores também, viu, Vereador Sérgio e 

nobres pares, que também não fazem por merecer.Na travessa da Claudino 

Nunes essa semana, o proprietário do terreno limpou o terreno, a comunidade 

católica limpou a parte que compete a ela, que estava um matagal enorme, e 

me aparece um cidadão mal educado, que, pra mim, é falta de educação, vai lá 

e joga sofá, joga madeira, joga tudo, em pleno centro da cidade!Tem alguns 

comerciantes que sabem que a coleta passa pela manhã, ele fecha o comércio 

dele 10, 11 horas e deixa o lixo a noite toda na porta do comércio dele!E acha 

que a prefeitura tem obrigação de limpar!Então tem moradores... o Executivo 

tem que fazer a parte dele, sim, tem que fazer a parte dele.Mas tem muito 

morador, tem muito morador e muito comerciante que precisa também fazer 

sua autocrítica, porque é fácil falar “O Executivo não cuida, a Câmara não 

fiscaliza”, mas se o próprio morador faz o ato mal educado de jogar o seu lixo 

em terreno baldio e o seu descarte em terreno baldio.Então quanto às lixeiras 

comunitárias, quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes eu já não 

presenciei, a lixeira está vazia aqui, o cidadão passa com o carro, ele sequer, 

sequer tem a educação de paralisar o carro, parar o carro, descer e colocar na 

lixeira; ele simplesmente joga, como se estivesse fazendo cesta de basquete.E 
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depois vem reclamar: “Não, a Prefeitura não faz a coleta”.Eu acho que além do 

cronograma, como vossa excelência colocou, professor Sergio, eu acho que a 

prefeitura tem que buscar recursos para adquirir mais equipamentos ou para 

contratar mais equipamentos, para que ela possa realizar realmente aonde tem 

acesso.É inadmissível, por exemplo, como o Vereador Marcelo falou, na Rua 

Ruth Pereira, que é asfaltada, não passar a coleta e ter que juntar tudo na 

esquina da Pereira da Silva!Quer dizer, ali, quer queira, quer não, tem no 

mínimo umas 30, 40 propriedades.E o caminhão desce ali!Então existe por 

parte da prefeitura também essa inoperância?Existe, mas também tem muito 

morador e tem muito comerciante também que precisa começar a colocar a 

mão na consciência e rever os seus conceitos dessa falta de educação de 

deixar o seu lixo, sabendo que... eu, pelo menos, tenho por hábito, eu sei que 

entre 7 e 8 horas, a coleta passa, de segunda, quarta e sexta, que é o 

previsto.E eu sempre coloco meu lixo segunda, quarta e sexta na porta da 

minha casa.Hoje, por exemplo, eu saí, tive que levar minha esposa ao médico 

pela manhã, saí de casa 7 horas e esqueci de colocar meu lixo; a hora que eu 

retornei, minha esposa perguntou... já era 8h40 “Será que a coleta passou?”.Eu 

olhei para os vizinhos.Não tinha ninguém com lixo; “Já passou”.O que eu fiz? 

Recolhi meu lixo para dentro de casa, para quarta-feira eu colocar de novo.Mas 

infelizmente tem muitos comércios aí que fecham 22, horas, 23 horas e largam 

lá todo seu consumo na porta, a Deus Dará, porque de repente não abre às 

sete,oito horas da manhã.Então acho que o comerciante e a população 

também têm que ver os seus conceitos.Mas parabenizo vossa excelência pelo 

trabalho apresentado. Eu gostaria, antes de tudo, o vereador Leonardo está 

apresentando uma Moção de Aplausos em parabenização à equipe Show de 

Bola Futebol Clube, e eu gostaria de colocar, como eu tenho de praxe, 

acatando às vezes o requerimento para leitura na própria sessão, quando é 

prioridade e quando, não entendendo prioridade, não sendo uma urgência, 

rejeitar.Então eu vou colocar em apreciação de vossas excelências, do 

plenário, se o plenário concorda da apresentação da Moção de Aplausos à 

equipe Show de Bola, que foi vice-campeã brasileira na data de ontem.Então 

os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram; os contrários 

podem se manifestar.”. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura da Moção de Aplausos nº 015/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. 9. Em única discussão e 

votação a Moção de Aplausos e Parabenizarão n° 015/2019 – A Equipe Show 

de Bola FC.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria que fosse enviada cópia da moção pra todos os homenageados.”. O 

Sr. Presidente responde que o pedido do nobre vereador será atendido.O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu 
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gostaria de parabenizar o nobre vereador pela moção de aplausos e também 

parabenizar não só o presidente, o Sr. Rudi Henrique, mas também o vice-

presidente e uma peça muito importante que tem nessa equipe, Sr. presidente, 

nobres pares, é o professor “Misso”, que estou acompanhando o trabalho deles 

e que realmente é merecida essa Moção, porque realmente eles acompanham 

a equipe e também dão um suporte necessário.Eu bem sei que não é fácil 

manter um time, um time que várias vezes eu venho acompanhando aí nos 

campos, e agora imagina você disputar fora, como Juiz de Fora, Minas 

Gerais... Então sair para fora e muito mais do que isso: levar o nome do nosso 

município.Então eu parabenizo aqui a todos e que Deus continue abençoando 

vocês! Muito obrigado, Sr. presidente!”.O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabéns ao Vereador Leonardo; já nessa 

Casa aqui o Show de Bola já tinha recebido outras moções de aplausos, 

homenagens; venho acompanhando o trabalho de vocês, um trabalho muito 

bonito. Gostaria de parabenizar a toda equipe e parabenizar a fala também do 

vereador Robério, que foi bem coerente na fala, e uma pedra fundamental 

também são todos os atletas, todos os jogadores. Vocês são muito 

importantes, e levam o nosso nome de Biritiba! E quando leva o nome da 

nossa linda e amada Biritiba para fora, está levando o nosso nome grandioso. 

Então eu fico muito feliz; fico feliz também quando venho acompanhando vocês 

nas redes sociais aí. Então essas conquistas são de todos! Então parabéns a 

todos, a todos os jogadores e muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: ““Eu gostaria também de parabenizar ao 

Rudi Henrique, ao Ronaldo, ao “Misso”, ao Marcos Menezes também, que não 

foi citado; Marquinhos, a gente tem acompanhado! A todos os atletas do Show 

de Bola, de todas as categorias, professor ali também que está junto... E a 

gente sabe que o futebol... Mas principalmente também parabenizar os pais e 

aos outros apoiadores, que são inúmeros voluntários que ajudam o Show de 

Bola, e os pais que depositam a confiança de deixar seus filhos. Eu tive dois 

filhos que jogaram no Mogi, e é uma pena, porque quando eu morava aqui e 

eles jogaram, não tinha a idade, que eles eram crianças, para disputar por 

Biritiba. Então eu sei, é um sacrifício ter que deixar as famílias, as casas, no 

caso dos patrocinadores, presidente do Show de Bola, os técnicos, a comissão 

técnica, massagista, professor de Educação Física; então é uma doação que 

só com amor que tem que fazer. Não há dinheiro que pague! O pessoal estava 

em Juiz de Fora aí, foram lá sabe como representar a equipe Show de Bola na 

cidade, já foram também participantes, vice-campeões no Campeonato 

Paulista; agora vêm se sagrar num campeonato de grande expoente, 

conquistando o vice-campeonato do brasileiro, e eu gostaria de parabenizar o 

nosso Vereador Leonardo Venâncio, e sempre que a nossa equipe do Show de 
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Bola chegar e obtiver êxito nessa representação pela cidade, Vereador pode 

fazer a moção, pode contar comigo, porque é uma homenagem, a gente tem 

que homenagear aqueles que trabalham e criam também oportunidades no 

esporte. A gente sabe que o esporte integra, ele ensina, ele educa. Então é 

muito importante! Vocês estão fazendo uma parte que não está tendo muito 

apoio por outras partes que deveriam fazer. Parabéns aos presidentes e vice-

presidentes e a todos os colaboradores e aos pais, que também estão dando a 

seus filhos a oportunidade de representar a cidade, tá? Muito obrigado!”. O 

Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar aí o Vereador Leonardo, que está correto; a gente tem que 

darvalor, fazer a valorização dos nossos mesmo,fazer lembrar 

sempre!Parabenizar a equipe Show de Bola aí: parabéns por ter levado o 

nosso nome lá, devido à vontade de vocês de ver essa molecada fora da rua, 

já me deixa supercontente!É uma das minhas metas também,ocupar a cabeça 

deles e vocês levarem lá para fora o nome dessa cidade aqui.Como já teve lá 

atrás, vocês estão conseguindo trazer de volta.Meus sinceros parabéns aí e 

contem com a gente aí!E, senhor presidente, gostaria de quebrar o decoro e 

pedir uma salva de palmas para eles.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita pela ordem: “Parabenizar o vereador Venâncio Molina pela iniciativa 

dessa moção, que realmente todas as viagens do Show de Bola que eles 

fazem, sempre realmente esse vereador sempre está junto com eles. Então é 

merecidamente, vereador, essa moção, porque eu sei da valiosa humildade 

que vossa excelência tem com esse grupo que sempre está... Vossa 

excelência sempre está ao lado deles, acompanha... Realmente, no esporte, eu 

não acompanho, porque... não sei... Já joguei muita bola, mas também hoje em 

dia já faz tempo isso. Então o esporte hoje, pra mim, eu gosto de ver as 

pessoas jogarem, incentivo, torço muito quando estão jogando, mas deixo de 

acompanhar; já quase 75 anos das costas, já realmente não tenho esse pique 

mais pra isso. Mas parabenizo o vereador por essa moção, porque são 

merecedores, porque são aqueles, que nem o Robério falou, não é fácil! Você, 

às vezes, joga uma bola aqui ou... vamos tratar assim, futebol de vargem, e 

você vê as consequências, o desgaste que você tem. Agora você viajar daqui a 

Juiz de Fora, Minas Gerais, com todas as despesas, não é fácil você bancar 

uma equipe... Não são profissionais, são amadores ainda, mas é difícil! Então o 

Rudi, que esse é o camarada de coragem e que realmente quer ver uma 

cidade brilhando! E brilhando, é assim que se faz! É lutando pra vencer! E você 

é um vencedor, Rudi; você, com sua equipe, vocês são vencedores! Então 

tenho certeza que Deus vai abençoar vocês nessa carreira do esporte com 

esse grupo que você tem. Você vai ter muitas glórias, se Deus quiser, e Deus 

quer! Parabéns e muito obrigado a todos!”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de 
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Aguiar Passos solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador 

Leonardo pela moção e parabenizar toda a equipe do Show de Bola e, em 

especial, ao professor Edmilson, que eu já tive a oportunidade de acompanhar 

ele em alguns campeonatos da categoria de iniciais, e não tem preço em ver o 

brilho nos olhos das crianças que estão começando.E esporte é saúde, né, 

gente?Então esporte tem que ter no nosso município! Parabéns, Vereador; 

parabéns a toda a equipe!”.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita 

pela ordem: “Eu também não poderia deixar de parabenizar o assistente 

técnico Marcos Menezes e também a nossa anfitriã, a “Meiroca”, a “Meirinha”, 

conhecida como “Meiroca”!Ela que faz as guloseimas para os jogadores.Não é 

à toa que o nosso Presidente está daquele jeito ali, entendeu?Então quero 

parabenizar a ela e quero deixar bem claro também que o Show de Bola,até 

onde eu sei, não existe patrocinador.Eles andam com as próprias pernas. 

Então parabéns ao nosso Presidente Rudi Henrique; parabéns ao vice-

presidente Ronaldo, conhecido como “Batata”; o assistente técnico da 

comissão técnica Marcos Menezes; o nosso professor Misso, Edmilson, 

conhecido como “Misso”, pelo excelente trabalho que vem realizando com a 

molecada da base da categoria Show de Bola.Muito obrigado, senhor 

presidente!”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também não 

poderia ficar fora dessa homenagem, senhor presidente. Eu gostaria também 

de agradecer e parabenizar o nobre vereador Leonardo Raposão; nós 

estivemos algumas vezes acompanhando os jogos do Show de Bola; parabéns 

uma pessoa do Rudi, do Batata, do Misso, do Marcos. Só um adendinho, 

sabe? Não é que ele me cobrou, Rudi, mas ele ficou chateado de você não ter 

levado ele, o Felipe. Da próxima vez, dá uma forcinha pra ele, porque ele é um 

cara que torce muito pela equipe. Eu fiz algumas fisioterapias com ele e 

perguntei: “Ué, por que você não foi?”, perguntei de curiosidade, né? E ele 

falou: “Puxa vida, eu queria ir, mas não convidaram” ((risos)), então da próxima 

vez... Eu sei que o Show de Bola faz eventos para as crianças carentes, parece 

que tem joguinhos lá, patrocinam lá, então eu vou fazer uma solicitação, viu, 

senhor, presidente? Patrocinam o... Como tem o Dente de Leite, o Dente de 

Dentadura, que somos nós, lá de 60 a 70 anos. ((risos)) Gostaria de ter uma 

camisa de vocês também! Muito obrigado!”. APROVADO. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves se manifesta dizendo: “Eu, como tento sempre me 

manifestar posterior à votação, eu assisti dois jogos;eu assisti o jogo contra o 

Betim,que o Show de Bola foi para a semifinal; ensacolou o Betim lá; os 

mineiros tudo em casa, achando que estavam deitando e rolando e, por fim, 

quietinhos, quietinhos, quietinhos.O Show de Bola foi lá e “tumba”.E assisti à 

final até ainda quando estava três a três, porque aí eu estava subindo para o 

Itaguaçu, aí infelizmente lá não tinha sinal e aí, por fim, acabei perdendo o 
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resultado naquele primeiro momento.Mas gostaria de parabenizar a equipe 

Show de Bola, em nome do Rudi, e toda a diretoria, todos os auxiliares, todos 

os jogadores, toda a equipe técnica e todos os familiares também que dão 

suporte,porque não basta somente a diretoria, não basta somente os atletas, 

não basta somente a comissão técnica; a família também é importante, né?E 

eu vendo...É incrível que um dos locutores, professor Sérgio, o locutor que 

estava narrando o jogo pela pelo canal do CF7, o Show de Bola conseguiu uma 

magnitude, que foi ter o apoio do Estado do Rio de Janeiro em peso para um 

paulista.E ele sempre frisava isso: o Show de Bola, pela primeira vez na 

história do futebol, conseguiu fazer com que os cariocas apoiassem os 

paulistas;porque tem essa rivalidade, né?Então toda hora ele enfatizava isso, e 

eu achei muito interessante a repercussão a nível nas redes sociais; foi 

enorme, né?Se o Show de Bola já é reconhecido na nossa cidade, agora ele 

passou a ser conhecido nacionalmente.Nós, na final, o Show de Bola pegou o 

time do Distrito Federal, se não me engano,de Ceilândia, né?E uma equipe 

duríssima; tem um atleta lá que arrebenta, mas,eu vendo, o gol que o 

Alexandre fez no primeiro... o primeiro golaço, né?Então, quer dizer, isso faz 

com que a gente sinta um orgulho pelo esporte da nossa cidade. O Show de 

Bola já está há muitos anos na estrada, já foram motivos de outras 

homenagens aqui, mas agora, com o suporte maior de patrocínio, de estrutura 

e condições para os atletas, conseguiu esse feito de ser vice-campeão 

brasileiro. Então gostaria de parabenizar, em nome do Rudi, parabenizar toda a 

comissão técnica, todos os jogadores, a todos os envolvidos e a todos, 

principalmente a todos os familiares também que dão suporte à equipe do 

Show de Bola! Meus parabéns!”.O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Gostaria também que fosse quebrado o protocolo,o senhor 

autorizasse o presidente e o vice-presidente a falar das realizações do clube e 

parabenizar também o elenco.”.O Sr. Presidente acata o pedido do Vereador e 

passa a palavra ao Presidente do Show de Bola Futebol Clube, Sr. Rudi 

Henrique dos Santos, que diz: “Boa tarde a todos! ((inaudível)) aos nobres 

vereadores, a toda a população presente! É com muita alegria que a gente vem 

aqui hoje participar. Agradecer ao nobre vereador Raposão pela moção, que 

sabe muito bem das nossas dificuldades, da nossa caminhada, que ontem 

conseguimos consagrar um vice-campeonato brasileiro; a realização de um 

sonho da nossa agremiação, e que já vamos pra 19 anos que já temos essa 

agremiação, e ontem conseguimos coroar todos esses anos de trabalho, de 

suor, na estrada, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, com esse 

vice-campeonato nacional. Gostaria de agradecer o professor Edmilson, que 

vem conduzindo nossa categoria de base, conseguindo já um feito histórico 

também: logo na nossa primeira participação na Federação Paulista 
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conseguimos trazer um título na Série Prata, com o sub-9; teve uma 

participação brilhante com o sub-11 também, e o vice-campeonato na Série 

Ouro, ficando também, no sub-10, no segundo lugar do estado de São Paulo. 

Quer dizer, é um feito histórico também! Então gostaria de agradecer a ele e 

agradecer a toda nossa comissão técnica que, sem eles, nada disso também 

seria possível, porque um time se faz com a ajuda de todos, de muita gente! 

Precisamos de todos, desde o Robson, que é o nosso motorista, que dirige a 

van, a Meire, que faz o lanche da rapaziada, o Marcos, que é meu assistente e 

é o faz-tudo do time; cuida da imprensa, cuida de tudo. Então, assim... ao 

Ronaldo, que é vice-presidente, que está com a gente também, que corre 

atrás... Então, assim... várias pessoas envolvidas; aos nossos atletas, que 

fizeram bonito lá, que representaram muito bem o nome da nossa cidade, do 

nosso clube... Então queria dizer que, nesse momento maravilhoso do nosso 

clube, que foi esse vice-campeonato nacional, dizer que estamos muito felizes! 

É uma felicidade que não tem tamanho, que vem repercutindo nas mídias. 

Amanhã vai passar na TV Diário também, no Esporte D. Então é o 

reconhecimento de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então 

só tenho realmente que agradecer a todos e agradecer a Deus por ter dado 

essa oportunidade pra nós. Dizer que estamos muito felizes e agradecer 

novamente o nobre vereador por essa moção.”. Em seguida, o Sr. Presidente 

passou a palavra ao vice-presidente do Show de Bola Futebol Clube, Sr. 

Ronaldo Melo de Jesus, que diz: “Boa tarde a todos!Agradecer primeiramente 

a Deus por ter dado essa oportunidade para a gente e ao nobre Vereador 

Leonardo, por ter feito novamente essa moção. A gente só tem a agradecer, 

né? Graças a Deus, conseguimos assim...Era para ser campeão aí, mas a 

gente está muito feliz; a gente tem que enaltecer esse vice-campeonato aí, 

porque querendo ou não, a gente é a segunda maior equipe do país, né?Então 

é nível nacional, não é qualquer coisa!Então estamos crescendo aí devagar, 

né? O Edmilson vem com a categoria de base aí, a molecadinha está vindo 

bem; tem oIbercup agora no mês que vem, também vamos participar com três 

categorias, né, Edmilson? Quatro! Quatro categorias! Um campeonato 

fortíssimo, onde o Edmilson está correndo atrás aí para poder ter toda a 

estrutura aí para a gente poder ir forte.Eu só venho agradecer mesmo aí e 

muito obrigado a todos!”.Encerradas as falas, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Eu gostaria que a direção da Casa providenciasse as 

homenagens ao senhor Rudi Henrique e o senhor Ronaldo.Gostaria de 

convidar também o Sr. Marcos Rogério e o Sr. Edmilson de Melo Jesus para 

adentrarem ao plenário.Gostaria que o vereador Robério os conduzisse ao 

plenário para que possamos fazer a entrega das homenagens.Solicito ao 

vereador Leonardo e ao vereador Marcelo a entrega das referidas 
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homenagens. ((aplausos)). Lembrando que o Sr. Robson Macedo também 

receberá a homenagem, porém, solicitamos a entrega ao presidente, tendo em 

vista o mesmo estar trabalhando na prefeitura.”. Terminada a entrega das 

moções, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta dizendo: 

““Antes de fazer a chamada nominal, eu gostaria de pontuar algumas questões, 

até porque se caso algum vereador tenha que se deslocar até o gabinete, pelo 

menos já fica autorizado. Só lembrando que na quarta-feira, às 10 horas da 

manhã, nós teremos a sessão extraordinária para tratar dos assuntos 

vinculados à CP dos vereadores. Acho que todos os vereadores hoje 

receberam o comunicado aí pelo “Zap” logo pela manhã, e também nos 

gabinetes. O vereador Marcelo, como membro da CP, tem um material para ser 

repassado também para os vereadores, até para que possa tomar 

conhecimento do trabalho que foi feito, tá? Então quarta-feira, às 10 horas. 

Amanhã, às 14h30, nós teremos audiência sobre a LDO, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que está na Casa. E a discussão da LDO, será realizada a 

sessão extraordinária e provavelmente eu farei a convocação amanhã, logo 

após a audiência, porque eu tenho que esperar a audiência ser realizada para 

que, posteriormente, eu faça a convocação da extraordinária da LDO. E caso 

amanhã a audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias transcorra na 

normalidade, como é o previsto, a sessão extraordinária, ela será convocada 

para sexta-feira, dia 28/06, às 15 horas, tá? O porquê isso? Porque essa seria 

a última sessão do semestre antes de entrar o recesso. Porém, 

regimentalmente, a Casa não pode entrar em recesso sem ter votado a LDO. 

Então nós faremos a audiência amanhã e, caso transcorra na normalidade, na 

sexta-feira, a sessão extraordinária.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Antes do nobre vereador usar a tribuna, eu gostaria da sua anuência 

para que eu possa me retirar.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador sua 

retirada do plenário e solicita que se faça 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, aqui todos os presentes, a 

imprensa, os munícipes, uma boa tarde a todos!Senhor presidente, gostaria de 

parabenizar hoje primeiramente o senhor Prefeito Walter Tajiri, onde anunciou 

essa semana que vamos voltar a ter transporte municipal na cidade, atendendo 

todos os bairros.Uma luta deste Vereador também desde quando cheguei 

nesta Casa; várias reuniões, vários requerimentos, várias indicações,assim 

como também o Vereador Robério, que vem sempre pedindo, cobrando. 

Parabéns, Vereador!E a gente fica muito feliz; é uma conquista, porque eu sei 

a dificuldade que é morar em bairro afastado e precisar vir a médico, ter 

consulta, vir ao mercado, vir pagar conta e não ter transporte; andar aí oito, 12, 
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15 quilômetros a pé ou dependendo de carona.Então gostaria de parabenizar o 

prefeito, parabenizar o seu secretário, o Alex, e a gente sempre vinha em 

conversa,estava em conversa com ele sempre, acompanhando esse 

trabalho.Então a gente fica muito feliz!Então eu sou um vereador livre 

espontaneamente de parabenizar, livre de cobrar, livre de criticar, eu posso 

falar isso.Então falo com...Encontrei o prefeito quarta-feira, 

espontaneamente,dei os parabéns para ele e critiquei também algumas coisas 

que estão erradas no nosso município!Então a gente sabe de muitas coisas 

que estão erradas; a gente sabe que ele também tem que ter pulso firme em 

algumas coisas. Gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo Júnior, que é 

bem coerente na fala, desde o início do seu mandato, vem sempre coerente e 

firme.Assinou um requerimento junto comigo pedindo, porque o prefeito 

colocou máquinas, comprou cascalho e estão aí nossas ruas,nossas estradas 

aí, infelizmente...em alguns lugares o Vereador Lourival gravou até uns vídeos 

aí essa semana;parabéns, Vereador, pela sua atitude!Eu fico muito feliz disso, 

porque a gente tem que cobrar, também tem que saber o momento de 

parabenizar, e tem coisas que eu fico feliz.Parabenizo mesmo o Prefeito!Então 

eu posso falar,posso parabenizar e posso cobrar também.Tem algumas coisas 

que estão muito complicadas, mas eu tenho certeza que vai se resolver.Então 

meus parabéns!E feliz, porque a minha política,ela não é uma política 

partidária; aqui não tem partido, aqui está junto de todos os vereadores, ao 

prefeito, para nossa cidade andar.Então aqui não tem cor, não tem bandeira, 

não tem nada disso.Então parabéns, prefeito, mais uma vez, e conte comigo 

para nossa cidade andar!Também criticarei quando for necessário.Então muito 

obrigado!Gostaria de parabenizar a equipe Show de Bola, porque eu fiquei 

muito feliz;conheço cada um de vocês aí, vejo o esforço,vejo o trabalho,vejo a 

alegria dessa garotada aí ao estar no Show de Bola.Gostaria de pedir sempre a 

Deus que apareça mais Shows de Bolas aí; então que venha, porque a nossa 

garotada precisa aí.Então fico muito feliz!Parabenizar a todos os pais pela 

confiança também; parabéns a todas as crianças!Meus parabéns!E esse 

requerimento que eu pedi, eu pedi ao senhor Prefeito,porque nós já tivemos um 

transporte, na gestão passada, que atendia esses bairros.E um dos pontos que 

a empresa largou de fazer foram as más condições de estradas.Porque essa 

empresa, ela veio sem custo. Parabéns, legal!Mas será que essa empresa vai 

aguentar se segurar andando nessas estradas esburacadas?Fica aí a questão, 

uma crítica construtiva ao prefeito. Porque nós temos nossos carros que rodam 

em estrada de terra, a cada seis meses está trocando amortecedores, 

trocando...Quem paga a conta?Então só para concluir, Sr. Presidente,então 

quem paga a conta somos nós.Então muito obrigado; uma boa tarde a todos!É 

só uma crítica construtiva. Muito obrigado! Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 
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um trabalho no meu gabinete, só pra adiantar...”. O Sr. Presidente concede ao 

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

Fábio Rogério Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa tarde, senhor 

presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente,imprensa!Bom, 

queria aqui parabenizar aí novamente o grupo, o futebol aí Show de Bola. 

Vocês são show de bola mesmo!Depois eu vou fazer contato,quero um 

bonezinho também!E parabenizar aí, hoje é dia de parabenizar a Secretaria de 

Cultura. Essa semana a gente teve um vídeo divulgado aí falando da 

Secretaria de Cultura aí, sobre a rodoviária.Eu acho ridículo!Aquilo ali estava 

virando palco aí de usuários de entorpecente e estava tudo fechado, tudo 

largado!Teve uma tentativa de estupro, eu fui lá e prendi o indivíduo... Então se 

a gente tiver que falar alguma coisa, fala coisas boas.Aquilo ali agora está 

revitalizado, acredito que vai voltar a ser uma rodoviária novamente.Uma 

pessoa, antes de falar besteira, tenha um pouco mais de cultura. Cultura é isso 

aqui, é o Show de Bola,tirando a molecada da rua e botando pra labutar atrás 

do sonho aí. E queria parabenizar também a equipe da força tática, que está 

atendendo os nossos pedidos aí, que essa semana vai pegar novamente no pé 

pra ver se a gente inibe essa onda de furtos aí, que parece que semana 

passada virou um deserto essa cidade, sumiu tudo, evaporou. Tudo que não 

presta evaporou, ficou bonito pra cidade. E é assim que vai ser, a polícia vai 

dar uma resposta à altura; se quer ser bandido, vai ser bandido em outro lugar, 

aqui, não. E eu queria verificar também; agora a parte de uma crítica aqui; 

estava andando pela cidade aí, Sr. presidente, nossa, como que estão feias as 

nossas guias, as nossas vias públicas aí, com sujeira... né? Tem um pessoal 

que está fazendo a roçada, assim, limpa, a calçada é sim responsabilidade do 

proprietário, mas a nossa prefeitura está pecando também nas guias, tem 

muita sujeira, você só vê a limpeza pra baixo aí, pra cima, na praça central, a 

limpeza pública da via. Se sair em volta aqui da própria Câmara Municipal, 

você vê uma sujeira, né? Por que digo isso? Porque a coisa mais chata é você 

ir abastecer sua moto no posto de gasolina e você ver uma pessoa que está 

abastecendo falar: “Ali pra baixo que deve ser a favela”. Eu estive lá e 

comprovei, falei: “Não, ali não é a favela; ali é a Vila Santo Antônio, ali é o 

Jardim Yoneda, ali pra baixo tem o Vista Alegre...”. Mas falam isso por causa 

da sujeira. Então fica muito difícil a gente saber que tem uma pessoa na 

função, mas acho que ela não está colaborando muito. E vamos fazer essa 

cobrança diretamente à prefeitura para que seja feita essa limpeza dessas 

guias, desse lixo, porque você vê todo dia: alguém limpa... igual o senhor disse, 

a questão da educação; alguns têm a mania de limpar e empurrar pra debaixo 

do tapete do outro, e deixa. Então a gente vai fazer um pouco mais de 

coerência, vamos ter um pouco mais de coerência na prefeitura e, se for o 
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caso, eu mesmo vou lá junto, se está faltando, a gente vai lá, eu pego uma 

vassoura e eu limpo também, se for o caso. Mas a gente tem que fazer isso e 

manter, pra acabar com essas conversas de nego ficar falando que “aqui é 

isso, ali é sujo, ali é culpa da Câmara, é culpa da prefeitura...”, não, mas tem 

gente que também tem culpa, né? Tem funcionário bom lá? Sim, tem 

funcionário bom lá, mas também tem funcionário que não está fazendo o que 

tem que ser feito. E isso aí a gente vai começar a pegar no pé. Quanto à 

questão do Barracão Cultural lá, quem lembra como estava aquilo lá, realmente 

estava feio.Hoje tem que dar graças a Deus que está do jeito que está e está 

sendo bem feito. A pessoa vem, fala besteira e não sabe. Queria queestivesse 

do mesmo jeito que estava lá, para passar a irmã, a mãe, a tia para ser 

estuprada lá.Eu peguei uma tentativa de estupro lá.Então hoje está 

revitalizado,está bonito!Quero parabenizar quem está fazendo lá o serviço, que 

é fácil, é fácil você fazer campanha em cima das coisas que os outros estão 

fazendo, mas pegar um pincel e ir lá pintar, pegar um dinheirinho, doar para 

fazer, ninguém faz, certo?Esse é meu repúdio hoje, Presidente.E parabenizar 

novamente a equipe;estão de parabéns! Conte com a gente! Conte conosco!E 

para todos que decidirem aí, a Casa está aberta, e muito obrigado a todos!”.O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

que, com a palavra, diz: “Sr. presidente,boa tarde,Primeiro Secretário, nobres 

pares,imprensa aqui, pessoal da diretoria, atletas do Show de Bola!Em o nome 

do Marquinhos, queria mandar um abraço aí!Venho aqui na Tribuna nesse 

momento apenas primeiro para parabenizar a equipe que se sagrou vice-

campeã,Futebol 7, Campeonato Brasileiro, bem como alguns requerimentos 

dos nobres pares também, como o do vereador Sergio e dos demais aí, e dizer 

apenas que eu vi aqui hoje a indicação do Sr. Lourival e nobre ex-presidente 

também gravou um vídeo na Rua Edith,porém, quando o senhor falou para 

mim que ia fazer o pedido, eu falei que o senhor tinha feito, né?Que eu tinha 

feito, né?Eu fiz um pedido... uma solicitação em outubro, novembro e agora em 

junho, dia 3 e dia 7.E ele falou para mim que ia fazer, até que você 

falou:“Marcelo, se não fizer, eu vou filmar”. Queria dizer para o senhor que ele 

me ligou a semana passada e disse que até quinta-feira dessa semana... isso 

antes do senhor fazer o vídeo até, eu falei para o senhor no meu gabinete, 

né,ele disse que estava para fazer.Ele falou que na quinta-feira ele vai estar 

fazendo; ele me ligou e disse que,de quinta-feira dessa semana, ele não passa, 

né?”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “Eu estive lá, 

realmente teve uma população que veio realmente, reclamando até uma 

senhora que ele tinha pedido pra comprar os tubos, e que no outro dia 

retornava pra colocar. E realmente os tubos ainda estavam todos lá. Então as 

pessoas, até o futuro seu genro me procurou a respeito e eu disse: “Pode 
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saber que eu já conheço muito aquela rua ali, porque eu já”, vamos dizer 

assim, já administrei muito o trabalho daquela rua lá também. Isso, os próprios 

moradores comprando os cascalhos. Então sempre acompanhei todo o serviço 

lá. Então achei aquilo uma injustiça, você levar uma máquina até a esquina e 

ver uma situação... valetas com um metro e meio de profundidade e você não 

aterrar, não fazer nada! ((inaudível)) como é cascalhado, gente, não precisa de 

cascalho! Você apenas fazer uma limpeza ((inaudível)) e realmente a gente viu 

que situação que estava lá. Ficou muito difícil. Então fiz aquele vídeo, espero, 

como tinha falado com vossa excelência, espero que o prefeito realmente 

possa fazer aquilo lá, porque senão também a população vai se revoltar e eu 

faço o acompanhamento com eles a respeito, entendeu?”. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo retoma: “Então, vereador, só quero deixar para o 

senhor que ele já falou pra mim que até quinta-feira... isso é um pedido que eu 

tenho; o senhor imagina: como o senhor falou, né? A gente passa ali todo dia 

praticamente. Então eu sei como está. Mas ele falou que não teria condições 

de passar a máquina sem ter o material. Então quero de antemão agradecer ao 

prefeito e dizer que vou aguardar até quinta-feira e pretendo, na sessão de 

sexta, que é a extraordinária, embora não seja o tema, seja a LDO, poder 

parabenizar, porque a locomoção é tudo, né, tanto para os moradores, como 

para nós, que também vivemos de transitar pelas ruas da cidade.Então 

gostaria de também parabenizar nessa questão e gostaria, mais uma vez, de 

colocar e suplicar para que o prefeito peça para o seu departamento de 

fiscalização andar pelas ruas aqui para cobrar a questão de higiene, limpeza e 

principalmente o cuidado com a calçada. E também, porque o pessoal falou, 

como o Fábio citou até aqui, tem muita gente que não entende, por exemplo, 

assim, que nem o secretário da cultura, ele está lá fazendo a pintura do jeito 

dele; tem muita gente que fala:“Pô, tanta pintura que está tendo ali e a 

lombada, faixa de pedestre não está pintando”.É claro que são pastas distintas, 

orçamentos distintos.Não tem o dinheiro da tinta, que está para a Cultura, 

poder ser gasto no Trânsito, né?Mas eu gostaria que, se pudesse, a parte de 

zeladoria.É a questão das calçadas, meios-fios, lombadas, a limpeza, sabe?A 

gente sente. Então o que compete à prefeitura é o quê?É lógico, como o 

Fernando bem disse, nós, moradores, temos que fazer a nossa parte, porém a 

prefeitura, ela tem, Fernando, que fiscalizar para a gente poder inibir.E aqueles 

que jogam sofás nos terrenos dos outros,tem também que multar; tem meios 

para isso, entendeu?Hoje a gente sabe disso daí,porque para que a cidade 

ganhe um aspecto melhor de limpeza.A gente está andando pela cidade, a 

gente tem visto que a parte da zeladoria;é claro, recurso; eu lembro muito bem 

quando eu falei uma vez aqui que a gente ia chorar mais para a frente e 

estamos chorando. A gente sabe que a prefeitura está sem recurso e o Prefeito 
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está tentando se esforçar, mas a gente precisa dar prioridade para isso daí, 

que é questão de higiene e questão de saúde pública também.Os terrenos 

baldios, que são locais aí propícios para doenças, como criadouros de 

mosquito da dengue,focos poluidores... Já vou encerrar, Presidente. Então 

queria deixar esse alerta aí, mas agradecer!A gente sabe que o Walter é um 

cara... embora possa ter alguma dificuldade, ele é um cara do bem, um cara 

que está se esforçando aí, né?E do que depender das coisas para a cidade, 

pode contar com esse Vereador aqui; o que for para o bem da cidade aí, aqui a 

gente está para fazer a política do bem.Obrigado!”. O próximo Vereador inscrito 

é o Vereador Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, 

nobres pares, a imprensa aqui presente, a todos os munícipes,boa tarde a 

todos! Em nome do professor Edmilson,gostaria de parabenizar toda a equipe 

do Show de Bola pela conquista do vice-campeonato e dizer que ficamos muito 

felizes e de ver aí o nome da cidade sendo representado a nível nacional. 

Gostaria também de falar a respeito do requerimento 168/2019 e da indicação 

182/2019, onde eu peço esclarecimentos sobre as irregularidades na coleta de 

lixo.Como bem já destacado aqui e comentado pelos nobres pares, a cidade se 

encontra numa situação de abandono no que diz respeito ao lixo.E como bem 

frisei: não só agora, já há muito tempo a coleta não vem sendo feita a contento, 

nem pela antiga empresa e nem pela atual.“Ah, mas é questão de 

cronograma,é questão da adequação, a empresa chegou agora”.Tudo 

bem.Quando você assume um compromisso, você já sabe que você assume. 

Então quando você fala que não conhece os bairros que estão distantes, tudo 

bem, mas os bairros:Centro, Cruz das Almas, Vista Alegre, Jardim dos 

Eucaliptos, que são os bairros aonde você olhou para o lado,você já enxergou 

o bairro inteiro, então não tem como deixar de passar o caminhão do lixo por 

dizer que não conhecia; dá para dizer que não teve um planejamento, não teve 

um cronograma.Mas esse trabalho precisa ser bem feito e a prefeitura precisa 

fiscalizar.Eu peço para que o prefeito verifique com a empresa e nos forneça... 

quando eu falo “nos forneça”, é a todos os munícipes; o cronograma com dia, 

horário e itinerário do caminhão coletor, para que as pessoas não passem por 

aquilo que passaram durante toda a semana passada e estão passando ainda 

hoje, de ficar o lixo na lixeira e o cachorro está destruindo, jogando no chão e 

fazendo esse furdunço na cidade aí.Com relação à lixeira coletiva, que foi o 

motivo da indicação 182, eu digo a vocês, embora eu sei que alguns pares são 

contra a existência da lixeira coletiva, como os bairros mais distantes são muito 

extensos, vai ficar muita rua sem assistência,com certeza, e algumas delas não 

têm o acesso ideal por conta de ser muito íngreme, por conta da má 

conservação das estradas, e aí vai vir a desculpa de “O caminhão não chega 

até lá”.Então, a lixeira coletiva é uma ótima saída, só que ela tem que estar 
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limpa e ela tem que estar com uma boa estrutura, não toda quebrada, como 

está a maioria das lixeiras.E o morador também, como bem frisado pelos 

nobres pares, não é para chegar e jogar o saco de lixo e cai onde cair,porque 

vai cair no chão e o cachorro vai consumir, vai estourar. Então... aí é uma 

parceria: a prefeitura faz a devida manutenção nas lixeiras e a limpeza; a 

empresa passa na data correta e faz a... porque se você marca para passar na 

segunda-feira, você não vai colocar o lixo na lixeira coletiva no sábado ou na 

sexta-feira.Porquê?Porque em dois, três dias, aquilo vai ficar insustentável e os 

moradores do redor vão ter uma situação complicada. Mas se a lixeira estiver 

limpa e em boas condições, a lixeira coletiva é uma ótima saída.Só que aí, 

além da empresa que já presta o serviço e já recolhe, precisa da prefeitura 

montar uma força-tarefa principalmente onde a lixeira já está danificada e 

aonde está o acúmulo de lixo no redor, para fazer a devida limpeza.Se formos 

aqui sentido Jardim dos Eucaliptos, vindo pela Alberto de Oliveira, a gente vai 

ver no cruzamento ali, aonde, por diversas vezes, eu já fiz anotação, já fiz os 

documentos aqui na Casa, já mandei o ofício diretamente em mãos ao senhor 

Prefeito, dizendo do acúmulo de lixo ali.Um dia desses tinha um vaso sanitário, 

restos de obra, lixo que você vê que é de poda de árvore.Porque você poda a 

árvore no seu sítio e leva na esquina e larga lá?Porque na esquina vai ficar 

mais bonito?Então o grande problema aqui é da administração, sim, que não 

mantém a limpeza. Mas também, como já bem citado aqui, dos munícipes que 

se livram da sujeira e jogam na esquina da rua o vaso sanitário, o resto de 

parede, a poda de árvore, dentre outras coisas; até lixo de banheiro já foi 

encontrado nesses locais.E quando você passa, dependendo do horário,está lá 

sendo incendiado.Parece que propositalmente alguém vai lá e fala:“Ah, 

ninguém limpa?Vou tacar fogo!”.Mas o interessante é: porque que se joga o 

lixo na rua e por que faz essa sujeira toda? Então fica aqui o meu pedido 

esclarecimentos ao senhor Prefeito e o pedido também a toda comunidade 

para que possamos diminuir aquilo que está sobrando aí de lixo nas vias 

públicas.Muito obrigado, Sr. presidente.”. E não havendo mais inscritos para 

fazerem uso da palavra, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas 

considerações finais:“Bom, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de 

agradecer a imprensa presente,em nome do Márcio, fazendo a transmissão; 

aos moradores, em nome da equipe Show de Bola, do Binho, que está 

presente, a todos os funcionários da Casa!E lembrando que, a partir da data de 

hoje, essa Casa de Leis começa a transmitir ao vivo a sua sessão dentro do 

seu site, tá?Então quem acessar o site da Câmara Municipal vai conseguir 

assistir à sessão online, todas as sessões.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Sr. Presidente, acabei esquecendo de falar. 

Devido a estar em sala de aula na quarta-feira, eu vou fazer o possível para 
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chegar o quanto antes, mas já apresento aqui o meu atraso na sessão de 

quarta-feira.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves encerra a Sessão: 

“Fica justificada a ausência,caso haja, de vossa excelência na presente 

sessão, ou pelo menos nesse período que vossa excelência está 

lecionando.Terminada a Ordem do Dia e não havendo nada mais a ser 

tratado,agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 24 de junho de 2019. 
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