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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2019.  

 

Aos vinte dias do mês de maio 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 

Fernando José Gonçalves, Fábio Rogério Barbosa, Jorge Mishima, Juniel da 

Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Reinaldo 

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Valter 

Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. 

O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente 

Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, Leonardo 

Venâncio Molina, que procedessea chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 005 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1.Leitura, discussão e votação 

da Ata da Sessão Ordinária do dia 13 de maio de 2019. O Nobre Marcelo 

Batista de Miranda Melo requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 

040/2019 e 076/2019. 2.Ofícionº 040/2019 - Indicação Parlamentar para 

Emenda no valor de R$ 328.571,40 para o 17º Batalhão da Polícia Militar 

Metropolitana – Deputada Federal Kátia Sastre. 3. Leitura do Ofício n º 

076/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n°138 ao 148/2019 *Leis n° 1.856, 1.857/2019 

*Contratos n° 18, 23/2019 *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 19/2017. 

Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura das Indicações nº 137 a 147/2019. O Vereador Walter Machado de 

Almeida solicita pela ordem: “Gostaria que fosse retirada da pauta a Indicação 

nº 137/2019. Segundo o morador lá, já foi efetuado o trabalho”. Em 

atendimento ao pedido do nobre Vereador, o Sr. Presidente retira a Indicação 

da pauta. 1. Indicação nº 138/2019, de autoria do Nobre Vereador Walter 

Machado de Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja colocado braços 

de iluminação na Rua Nove de Julho, n° 10 e demais casas próximas a fábrica 

de tubos águia. 2. Indicação nº 139/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge 

Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao 

Setor de Obras do município, visando colocar tubos e aterrar o trecho da 

bifurcação entre a Estrada Velha Biritiba – Mogi e a via que liga ao bairro da 

Nova Biritiba. 3. Indicação nº 140/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio 
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de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar manutenção na iluminação pública e troca de lâmpadas 

nos pontos a seguir: - Estrada Yamamoto em toda sua extensão, a partir do 

entroncamento com a Estrada do Sertãozinho; - Estrada do Sertãozinho: 02 

pontos nas proximidades do Centro de Reprodução Tok (antiga Granja Tok); - 

Estrada do Sertãozinho: 02 pontos próximos ao Sítio Carcará; - Estrada dos 

Professores: 03 pontos, nas proximidades dos números 618, 480 e 417; - 

Estrada Fazenda Paraíso: 03 pontos próximos ao Sítio Pedacinho do Céu. 4. 

Indicação nº 141/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de 

Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que possam ser colocados braços 

e lâmpadas na Rua Luís Vieira, números 01 e 71, Jardim dos Eucaliptos. 5. 

Indicação nº 142/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa: 

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

ao Órgão Competente, para que possa ser feita a troca de lâmpada no poste 

localizado na Rua Monteiro Lobato n° 100, Cruz das Almas. 6. Indicação nº 

143/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

ao Órgão Competente, para que seja feito manutenção e reparo dos 

paralelepípedos da Rua Antônio Leme da Cunha, Bairro Centro. 7. Indicação nº 

144/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

ao Órgão Competente, para que seja feito a limpeza da vegetação no canteiro 

central da Rua Reinaldo de Melo, no Bairro Centro. 8. Indicação nº 145/2019, 

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

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

Competente, a pintura de sinalização do solo e colocação de placa, proibido 

estacionar, na Rua José Luiz Cembranelli, Bairro Centro, nas proximidades 

com o Hotel Cruzeiro e junção com a Estrada Velha de Biritiba, e que seja feito 

estudos para tornar a mesma um sentido único. 9. Indicação nº 146/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito 

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

Competente para que seja efetuada a manutenção na Estrada Takahashi, no 

Bairro Casqueiro que necessita do serviço da máquina motoniveladora e 

cascalhamento. 10. Indicação nº 147/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o 

mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja efetuada a 

manutenção na Estrada Servidão, no Bairro Casqueiro que necessita do 

serviço da máquina motoniveladora e cascalhamento. Terminadas as 

Indicações, O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Em face da 
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Moção nº 011/2019, de autoria do nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa, eu 

gostaria de agradecer aos presentes, membros da Força Tática do 17º 

Batalhão, no comando do Tenente Munareto, a presença do Sargento Sérgio, 

Sargento Abdonal, Cabo Alexander e do Cabo Barbosa. O nosso muito 

obrigado pelas presenças de vossas excelências aqui nessa Casa de Leis.”. 

Em seguida, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou 

a leitura do Projeto de Lei nº 048/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR.1.Projeto de Lei nº 040/2019: Institui o 

Programa de Transferência de Recursos Financeiros às Associações de Pais e 

Mestres das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino. Terminados 

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

solicitou a leitura dos Requerimentos nº 115 a 123/2019.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 115/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Setor Competente a adoção das 

providencias necessárias para a realização de estudos para a divulgação de 

Lista de espera das vagas de creches disponibilizadas pelo Município. 

APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 116/2019: 

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 manutenção de todas as vias e iluminação pública do Bairro Vale 

Verde. Este requerimento reitera o requerimento de n° 106/2017, 207/2018 e 

indicação n° 029/2019 e n° 098/2019. APROVADO.3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 117/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que a 

lixeira coletiva que os moradores do bairro Nirvana utilizam para a coleta seja 

removida e instalada em outro local apropriado. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 068/2017 e n° 211/2017 e n° 070/2019. APROVADO. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Gostaria que vossa 

excelência recebesse esse requerimento pra ser colocado na Ordem do Dia.”. 

O Sr. Presidente informa que a Mesa irá analisar a urgência do Requerimento 

para deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 118/2019: 

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

Órgão Competente a fim de efetuar serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Estradas do Sertãozinho, Estrada dos Professores e 

Estrada Fazenda Paraíso, todas situadas no Bairro Sertãozinho. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 119/2019: 

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

manutenção na Estrada Nossa Senhora Aparecida, no Bairro do Casqueiro que 
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necessita do serviço da máquina motoniveladora e cascalhamento. 

Ressaltando que já foram feitas outras indicações e ofícios solicitando este 

trabalho. Sendo a indicação de n° 054/2019, 105/2019 e o ofício de n° 547. 

APROVADO.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Tendo em vista 

estar constando no requerimento do nobre Vereador Lourival Bispo de Matos a 

assinatura de 11 dos senhores Vereadores presentes à sessão, coloco o 

Requerimento na Ordem do Dia.”. Em seguida, solicitou a leitura do 

Requerimento em questão.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS.6. Em única discussão e votação Requerimento nº 

123/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja 

encaminhado um relatório com informações sobre a merenda escolar de nossa 

rede municipal e estadual.O VereadorLourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “Eu quero, nesse momento, agradecer também aos pares que 

assinaram junto comigo esse requerimento, pra com que realmente nós 

tenhamos realmente a consciência de que nós estamos cuidando realmente 

dos nossos afazeres aqui dentro dessa Casa. Porque a gente tem assistido 

aqui quase toda segunda-feira as reclamações sobre a merenda escolar. E 

está aqui o vereador Juniel, o vereador Reinaldo, que sempre estão falando a 

respeito, toda semana, toda segunda-feira é a mesma matéria a respeito da 

merenda escolar, que realmente, nas escolas, não está existindo a merenda 

escolar. Só que, até o momento, nenhum desses colocaram, fizeram um 

documento nessa Casa realmente pra saber a realidade do Sr. Prefeito e da 

Sra. diretora, secretária da Educação a respeito da merenda. Então é muito 

fácil, às vezes, a gente chegar na escola, e nós entramos nas escolas, e 

perguntar: „Como é que está a merenda escolar?‟. „Tá tudo bem, tá tudo bem‟. 

Ninguém vai dizer, ninguém vai dar a cara à tapa, nem uma merendeira, 

ninguém vai dar a cara à tapa e dizer: „Não, está ruim!‟. Mas acho que está. 

Chegou o momento realmente, de tanto a gente ser cobrado aqui também da 

população, que nós vamos a fundo e queremos a resposta imediatamente a 

respeito. Isso não é só de hoje, não. Queremos [inaudível] desde 2017 pra cá, 

o que tem acontecido com a merenda; só boato, só boato. E a gente realmente 

tem que ter essa realidade. Eu gostaria que o Sr. Prefeito, com a secretária e a 

diretora, realmente nos explicasse a respeito do cardápio de cada dia, como é 

que está sendo, como não. Porque é fácil também uma criança chegar e falar 

para o pai: „Pai, eu hoje só comi banana‟, „Eu só tomei uma sopa‟, uma vez é 

muito fácil. Mas a gente tem que saber a realidade do adulto, realmente dos 

responsáveis para nos dar essas respostas e à nossa população. Muito 

obrigado.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o Sr. vereador Lourival, e até antes de entrar em sessão, faço 

coro junto com os demais vereadores nessa propositura, até porque já venho 

acompanhando, como ele acabou de falar, eu sempre conversei muito com ele 
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e com todos os nobres pares, que eu e o vereador Reinaldo já vem fazendo 

visita nas escolas, acompanhando a real situação da merenda, porque está 

crítica mesmo, está numa situação lamentável, e a gente sabe que nossas 

crianças, têm crianças aqui na nossa cidade que necessitamdessa merenda e, 

às vezes, às vezes, não, tem muitas crianças que é a alimentação principal 

delas. Então parabéns, e gostaria também de deixar bem claro que tem 

documento, sim,Sr. Vereador, já protocolado diretamente na prefeitura, que 

não obtive nenhuma resposta.Então, assim, já protocolei, sim, não obtive 

resposta do Poder Executivo, venho cobrando,aonde esse Vereador também já 

sofreu de secretário postarfoto em sua rede social denegrindo a imagem desse 

Vereador, porque venho batendo.Enfim, sempre vou cobrar da merenda 

escolar. Parabéns, Vereador! E assim a gente está cobrando também, e 

quando o senhor veio falar de colocar esse requerimento, adorei, até porque 

todos estamos engajados na mesma coisa, e merenda escolar está crítica na 

nossa cidade.Muito obrigado.”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Assino também esse requerimento porque precisamos de 

esclarecimentos realmente.Só para ficar claro aqui com relação ao cardápio, 

que é muito bem elaborado,as nutricionistas do município fazem com correção 

a carga nutricional, tudo bem balanceado.Quanto à execução, a gente sai que 

nem sempre é 100%, muitas vezes falha.E aí a gente precisa apontar 

exatamente onde está a falha.Se tem merendeira escondendo merenda, se 

tem pessoas que estão descontentes com o serviço, se está faltando a 

merenda, se está faltando aquilo que é exigido para a alimentação das 

crianças, precisa ser apurado, né?Só reforçando o que o Sr. Lourival falou,o 

nosso problema não é de 2017 para cá.Estou na rede estadual efetivo desde 

do início de 2008, e por vários anos, vários anos, principalmente 2015/2016, os 

alunos quase que todos os dias e reclamavam na sala de aula:“Professor, de 

novo bebida láctea?De novo bolacha?Quando a gente vai comer um prato de 

comida?”.E digo para vocês, porque ficou por muito tempo só bebida láctea e 

bolacha no horário do intervalo do ensino médio, no horário de intervalo das 

crianças de ensino fundamental de 6º ao 9º ano.Então,o descaso com a 

merenda já não é de agora, já está de muitos anos para cá.Só que, como 

estamos falando dessa gestão, precisamos que a Secretaria da Educação se 

posicione, que o prefeito se posicione,e que esse relatório seja respondido, 

esse requerimento, esse pedido desse relatório seja respondido com respeito e 

com educação, porque estamos falando da educação; que seja realmente 

tratado como deve ser tratado as nossas crianças.”.O Vereador Lourival Bispo 

de Matos solicita pela ordem: “Nobre Vereador, como se diz? Eu fiz essa 

colocação de 2017 pra cá, porque realmente é... é como nós estamos 

passando o momento.Então eu poderia buscar até 10 anos atrás para nós 

vermos o ano a ano e mês a mês, mas eu acho que era tão desnecessário, 
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porque hoje é onde nós estamos aqui, é hoje que nós estamos, o prefeito, 

nossa situação está chegando num ponto crítico nesse momento, e foi aonde 

realmente esse requerimento foi feito de 2017 para cá, para com que realmente 

nós tenhamos uma clareza melhor, tanto para nós, nessa Casa, para nós 

sabermos responder à população aquilo realmente que está acontecendo. 

Então eu não quis buscar tempo mais atrás para não...aí ia ter muitos assuntos 

para falar, porque realmente, é que nem vossa excelência falou, não vem hoje, 

vem de muito tempo.Mas a gente... entendeu, vereador?Foi por isso que eu fiz 

essa colocação de 2017 para cá, para com que a gente realmente possa, pelo 

menos,entender saber porque. Porque eu acredito que uma das pastas que eu 

acredito que vem mais hoje recurso é a educação! Então nós temos que 

saber:será que não sobra nada, para não fazer nada?Não vou acreditar! Muito 

obrigado.”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Então, 

como eu disse, vereador, é por isso que eu assino e quero também ver esse 

relatório muito bem elaborado, só que a clareza não precisa ser de 2017 para 

cá.Hoje temos a imprensa aí presente; a clareza nas informações tem que ser 

em todo momento se encontra algo que não está transparente. Então, como 

disse para o senhor,há 10, 11 anos, 11 anos que estou na rede com professor 

efetivo, e o problema já vem de longa data, de muito tempo.Então tudo que não 

está transparente não pode ser jogado para debaixo do tapete, tem que ser 

muito bem esclarecido.”.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Eu gostaria de parabenizar o requerimento do nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos.Nobre Vereador, gostaria também, como eu não estava 

presente, eu estava no meu gabinete lá com o munícipe, gostaria de fazer 

parte dessa assinatura, que é um requerimento bastante importante dentro do 

meu entendimento.É um requerimento que realmente tem que... nós temos que 

ter a resposta. Inclusive acredito que vossa excelência foi feliz; sabemos que, 

dentro do início de 2017 até hoje, eles precisam dar uma satisfação para ver o 

que realmente está acontecendo.Até entendo que, em gestões passadas, 

também tenha tido alguma divergência, algum problema em relação à saúde, 

mas vamos ver a data atual, né, que infelizmente, o que passou, já passou, e 

eu acredito que cada um tem que responder pelos seus atos, independente da 

data, até mesmo para que a gente não tenha alguns falsos moralistas, 

né,porque infelizmente o município hoje, com 31 mil habitantes, 32 já 

chegando, muitos se aproveitam da situação até mesmo para fazer campanha 

política, para querer ser melhor um do que o outro.E concordo,sim, gostaria 

que o senhor me autorizasse, nobre Vereador, a assinar, mesmo um pouco 

atrasado, né? Mas ainda eu acho que está em tempo de eu colocar minha 

assinatura junto com os demais.Mas obrigado!”.O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Lourival pelo 

requerimento.Este Vereador e Juniel também, além das visitas que estamos 
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fazendo nas escolas municipais, fizemos um ofício, que foi protocolado na 

Prefeitura, onde não obtivemos resposta, mas mês a mês estamos indo nas 

escolas, frequentando aonde que é o depósito da merenda, onde obtivemos 

uma vez, até foi colocado foto pelo vereador, do depósito, onde não tinha 

quase nada de merenda, onde que conversei com o chefe da merenda e disse 

que iria sanar o problema na semana seguinte, sanou o problema na semana 

seguinte.Mesmo assim estamos continuando indo nas escolas; hoje, graças a 

Deus, a merenda vem melhorando, mas como o vereador Sergio disse: a 

merenda vem com problema há muito tempo.Todas as vezes que eu vou fazer 

uma pergunta para a merendeira, eu tomo sempre o cuidado de perguntar, por 

exemplo,„O cardápio, está seguindo?‟,„Não cardápio nunca foi seguido, o 

cardápio nunca fui seguido‟.Então isso daí é já uma coisa que vem falando que 

não é de hoje.Então é uma coisa que tem que ser melhorada, tem que ser feito 

alguma coisa.Então não existe 2017, 2018.E temos que apurar quando o fato 

pode ser que esteja causando os resultados atuais, temos sim que investigar, 

temos sim que apurar os fatos, sim, até porque pode ser que essa dificuldade 

maior que vem sido encontrada em 2017, 2018 sejam frutos do passado.Então 

concordo com o vereador Sergio até na colocação dele, parabenizo ele, e 

também o Léo,da merenda, chefe da merenda, frequentemente manda 

mensagem para mim:„Ó, vereador,está tudo em ordem,está tudo ok‟.Até queria 

parabenizar ele, porque quando teve o problema, ele mostrou que a licitação 

não tinha dado andamento;está passando tudo os fatos.Então este Vereador 

sempre está indo nas escolas,sempre está acompanhando, e espero que 

agora, como tem acontecido, que mantenha pelo menos a quantidade para as 

crianças aí necessária. Obrigado, Sr. presidente”.O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita pela ordem: “Quero parabenizar o vereador Lourival, que 

também faço coro nesse documento e dizendo que é louvável aí a investigação 

de 2017 até 2019. Águas passadas não movem moinho. Acho que começou 

uma gestão, vamos começar dessa gestão agora.Então, o que foi feito lá atrás, 

cada um erro arca com seu erro de lá atrás, vamos começar de agora.E agora 

acho que já está dando para a gente cessar já esse negócio investigando a 

fundo aí, né, porque já está difícil trabalhar desse jeito.Obrigado, Sr. 

Presidente.”. APROVADO.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Antes de entrar no próximo requerimento, até por questão do Regimento, esse 

presidente não se manifestou, mas gostaria de fazer a manifestação referente 

à questão da merenda. Como bem disse o vereador Reinaldo, o requerimento 

fala de 2017 para cá.É claro que esse requerimento será para se ter um 

balanço de como foi gerenciada a questão da merenda de 2017 para 

cá.Poderia ter sido até de 2010 para cá, viu, Sr. Lourival?O senhor foi muito 

feliz nessa questão do requerimento, onde todos os nobres assinaram, 

inclusive essa presidência. Mas o problema da merenda escolar não é um 
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problema de gestão A, B ou C; é um problema de planejamento,o que nunca 

existiu nessa prefeitura desde quando eu conheço por prefeitura.Se faz uma 

licitação, normalmente os municípios mais organizados, o que que eles 

fazem?Você tem um provisionamento de quantos alunos você terá em 2020.O 

setor que cuida especificamente da merenda, nós temos profissionais 

capacitados, seja merendeira, sejam nutricionistas, com extrema capacidade, e 

discuto com qualquer um a capacidade das nutricionistas, conheço 

pessoalmente cada uma, sei do trabalho de cada uma delas, que fazem o seu 

trabalho de forma correta e idônea.Porém não existe um planejamento por 

parte da prefeitura como um todo.Se você tem uma perspectiva de ter 3.300 

alunos na rede municipal mais um x na rede estadual, isso será consumido x 

quantidade de alimentos e distribuído em diversos alimentos.Se faça uma 

licitação no ano anterior, como muitas prefeituras fazem: Prefeitura de São 

Paulo, Prefeitura de Mogi, Prefeitura de Guararema, Prefeitura de Guarulhos, 

prefeitura... muitas prefeituras menores que a nossa, com estrutura menor até, 

já se preparam antes: faz a aquisição da ata de registro de preço seis meses 

antes.Chegou em janeiro?Então vai comprar lá cinco toneladas de arroz, um 

exemplo, já tem provisionado cinco toneladas de arroz para o ano que vem.Vai 

comprar x quantidade de biscoito?Já está programado para o ano que vem, já 

está registrado o preço.No ano que vem é só fazer a aquisição parcelada. O 

problema é que se as nutricionistas começam a provisionar a quantidade de 

alunos, tanto do Estado, quanto do município, demora para chegar as 

informações de quantos alunos são provisionados por unidade escolar, já 

começa por aí.Depois prepara-se todo o cardápio, elabora-se toda uma 

programação, demanda-se um tempo para elaborar toda essa programação,e 

aí vai para a administração e chega lá, para na mesa de qualquer um e fica 

jogada lá até...„Ah, precisa de merenda,vamos colocar correndo no Compras‟.E 

às vezes, uma especificação de um produto volta lá para a nutricionista dar a 

especificação do nutriente...ou, às vezes, o pedido é formulado errado, por que 

eu falo isso? Porque eu já presenciei isso, pedido formulado errado.Então não 

existe um planejamento.Quer solucionar o problema da merenda?É fácil: 

tenha-se planejamento.Recurso para merenda, tem,apesar de nós estarmos 

com algumas dificuldades aí na questão de pareceres do CAE, e até gostaria 

de agradecer a presença da Débora Dias, do Conselho Municipal de Educação, 

que está presente, e a dona Bia, do Instituto Reviver; professor Sergio, nós 

tivemos a oportunidade, junto com alguns vereadores, de participar de uma 

reunião aqui no sábado, estávamos discutindo também sobre isso.Recursos 

para merenda, tem.O que não tem, que não existe na prefeitura de Biritiba e eu 

não sei, que parece que é um carma, que independente de quem seja a 

secretária de Educação,eu já vi, cansei de ver secretárias e secretáriasda 

Educação passar,que a merenda está na responsabilidade da Secretaria de 
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Educação, e nunca se solucionou esse problema, nunca.Todos os anos se 

repete a mesma coisa,seja secretária A, secretária B, secretário C, secretária 

D, diretor na época, quando era diretoria, sempre se repete.E aí a culpa cai 

aonde?Cai na nutricionista,que não tem nada a ver, porque ela faz o papel dela 

e muito bem feito, por sinal, com extrema competência.E eu falo isso porque eu 

já presenciei, cansei de presenciar isso.Cai, às vezes, nos merendeiras, 

sabe?Porque é difícil você ter a vontade de trabalhar, você ter amor pela 

profissão e chegar na hora você não ter a matéria-prima para você trabalhar, 

no caso especificamente do alimento.Então o que falta na merenda, é claro que 

são necessárias as prestações de contas, as devidas prestações de contas, 

sim, mas o que falta na merenda é planejamento.É planejamento; 

planejamentoda Secretaria de Educação, planejamento da Secretaria do 

Governo, planejamento da Secretaria de Administração, da Secretaria de 

compras, que está ligada; planejamento do Executivo como um todo.E não 

estou aqui para apontar um ou outro, é o conjunto.Porque não adianta as 

nutricionistas fazeremo trabalho excelente que elas fazem, e barrar no outro 

departamento e ficar parado lá um mês,dois meses: „Ah,a merenda só o ano 

que vem, mesmo,fica parado aqui, depois encaminho‟.Aí quando vai para lá, 

chega lá, fica... “Ó, precisa corrigir esse detalhe desse item aqui que não está 

especificando direito‟.Então vamos devolver para a merenda, a seçãoda 

merenda demora, e fica aquele jogo de empurra-empurra...”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Realmente é isso mesmo que a 

gente realmente... a vossa excelência fez essa colocação, e realmente é isso o 

que nós precisamos saber.Se não existe planejamento,eu acho que o 

Executivo, ele, com toda a direção da educação, ele tem que procurar fazer o 

planejamento para com quem realmente as coisas não aconteçam, não 

manter-se o erro que está acontecendo hoje, pra com que nós possamos aqui 

estar preocupados também com todas essas crianças, porque não somos nós; 

é talvezuma direção, o próprio Prefeito, de eles não fazerem um 

planejamento.Agora, nós, acho que a população também, os pais de alunos, as 

mães não têm culpa também de elesnão fazerem o planejamento.Então 

realmente, isso é que eles têm que entender, que vai precisar desse 

planejamento para com que as coisas sigam corretamente. Então precisa 

realmente dessa resposta que nós estamos precisando, muito obrigado!”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “O erro do planejamento cai 

justamente, recaijustamente sobre ascrianças,esses são os maiores 

prejudicados, a população é a maior prejudicada.”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Só uma contribuição:o senhor foi muito feliz na 

colocação que o planejamento tem que ser seis meses antes ou até mais;há 

uma preocupação que o fluxo de alunos não dá para se prever, né? O aluno 

entrou na creche, ele tem um número x de vagas que está previsto.Isso, se 
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pegar lá os diretores de creche, eles sabem quantos alunos você tem a 

previsão de admitir no ano que vem, porque alguns vão para a EMEI,e você 

tem uma demanda aí x que você vai poder atender.Então tem o número de 

entrada e você tem o número de saída, que é lá no terceiro ano do ensino 

médio, que éAdemar Bolina e Carlos Prestes; o resto, que está no meio ali, que 

muda de uma sala para outra, que muda de uma unidade para outra,está tudo 

dentro do mesmo grupo,não alterou nada.Se sai criança para outra cidade, se 

vem criança de outra cidade, quase que fecha no zero aí; então você tem o 

número de entrada e saída, você consegue prever antes do meio do ano qual 

será o número de alunos ano que vem.Então é coisa simples.Aí falta o 

planejamento?Eu acho que falta um monte de coisa, mas fica aqui a minha 

contribuição que, se precisar um auxílio no cálculo aí,está dada a letra já.”.O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Na realidade, vereador Sergio, 

só para encerrar o assunto, na realidade, a margem de oscilação de número de 

alunos é em torno de 5%,não mais do que isso,entre transferência,não mais do 

que isso.OTribunal de Contas, ele permite que você, dentro de uma licitação, 

você faça um registro de preço estimado em até 10%, para que você possa 

aditar, que você faça o registro, e você vai adquirindo.E até à 10%, dentro do 

Tribunal, é aceitável.O contrato, ele pode ser aditado até 25%.Só que aí, no 

caso da merenda, como o número de alunos já são praticamente quase que 

estáticos, efetivos, então por isso ele considera a margem de 5% o percentual 

de evasão escolar, transferência e tudo mais, e, dentro desses 5%, ele dobra a 

margem, justamente para poder fazer a aquisição do produto.Então, quer dizer, 

não tem mistério, é matemática pura; oscila-se em 5% o número de alunos, 

para mais ou para menos, mas mantém o número estável de registro de 

matrículasanuais e faz o estimado com 10% acima ou 5% acima.O que falta é 

simplesmente planejamento.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS.7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

120/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja 

encaminhado a este vereador a resposta adequada e correta sobre o pedido de 

informação que foi feito mediante os requerimentos de n° 038/2019 e n° 

039/2019. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR. 8. Em única discussão e votação Requerimento nº 

121/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja feita a 

manutenção urgente na EMEF Professora Helena Ricci Barbosa, na Rodovia 

Professor Alfredo Rolim de Moura, Hiroy. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Esse requerimento foi feito por este Vereador na quinta-

feira, onde eu fui até à escola Helena Ricci, através de pedido de alguns pais 

ali do bairro, onde eu fui averiguar até a situação aqui do próximo 

requerimento, da falta de professores. Quando eu cheguei lá, eu já tinha ido lá 

na escola ano passado e já tinha muita infiltração já na escola já, tem duas 



11 
 

salas que, quando chove, molha bastante lá, até porque a escola é uma escola 

antiga já. Só que, quando eu me deparei com esse problema aí, onde que a 

diretora me passou onde está escorrendo água com infiltração próximo ao 

painel elétrico, tendo em vista que, em algumas salas, o forro é de madeira, eu 

fiquei muito preocupado, porque além do prédio ser antigo, a fiação é antiga, 

tem duas ou três salas depois do painel, e aí já não tem saída pelo... são duas 

salas novas, três; duas acho que foram construídas depois... então eu falei 

para a diretora que eu ia pedir para a secretaria, fui até à secretária na sexta-

feira, depois do requerimento, ela disse que está em licitação, processo de 

licitação, e até solicitei para ela que fosse tomada pelo menos uma medida 

emergencial, porque é muito perigoso, é muito perigoso! Deus me livre, já 

tivemos um exemplo no começo do ano aí, que aconteceu uma tragédia. 

Obrigado, Sr. Presidente.”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Antes de passar ao próximo requerimento, só em cima do que 

o vereador Reinaldo falou, no início do ano ou no final do ano passado, esse 

Vereador fez um requerimento, não lembro se todos os nobres pares 

assinaram, sobre a previsibilidade.Que a prefeitura tivesse um cronograma, o 

Vereador Sergio lembra muito bem disso, nós discutimos sobre isso, depois 

apresentamos também alguma coisa nesse sentido, teve mais alguns 

vereadores que apresentaram; que fizesse um cronograma de manutenção no 

período de recesso, tanto janeiro quanto as férias do meio do ano, recesso de 

meio do ano.E nunca houve.Da mesma forma que foram solicitadas as 

estradas, também a educação, ela necessita disso.O fato do prédio ser antigo 

não quer dizer que ele pode ser largado, porque tem museus que têm aí 100 

anos e estão em conservação perfeita, porque existe uma manutenção e uma 

manutenção preventiva.O que não está existindo e nunca existiu,só espera 

acontecer um fato grave, para depois tomar as providências, ou quando o teto 

cai na cabeça, aí toma-se providência. Então, na realidade, o que se precisa é - 

volto naquela situação como foi da merenda – é questão de planejamento.Se 

tivesse feito essa correção em janeiro, com certeza vossa excelência não ia se 

deparar com o que se deparou na unidade escolar.Ou, na pior das hipóteses, 

se nesse período de seis meses se deteriorou algum tipo de situação, caso do 

forro, já poderia ser providenciado agora no meio do ano.Agora a parte elétrica 

já é uma coisa que já deve vir de quantos anos, né?Então é questão de 

planejamento realmente.”. 9. Em única discussão e votação Requerimento nº 

122/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que este solicite 

para que a Secretaria da Educação faça intermediações para que quando 

houver a falta de algum professor nas escolas e creches municipais, seja 

direcionado algum coordenador para substituir o professor na sala de aula. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria que os 

vereadores que participaram da reunião quando foi mencionado esse assunto, 
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se quiserem assinar junto comigo,que foi até citado isso na reunião dos 

coordenadores.E para a sala de aula, até fiz esse requerimento, porque 

quando eu fui na escola Helena Ricci, foi através de um pedido de um pai, 

onde o primeiro ano B da tarde, se eu não me engano, a professora aposentou, 

aí teve que chamar outro professor.Esse outro professor, acho que tem um 

processo para ele ser chamado, demora uma semana, uma semana e meia, 

ficou indo alguns eventuais, esse professor ficou indo um período, também não 

vai cumprir até o fim do ano de novo, saiu o professor, agora está um que vai 

ficar até o final do ano letivo.Mas o primeiro ano B da tarde chegou atercinco 

professores.Para um primeiro ano B, que está começando a 

formação,começando a ler, começando o início da vida na escola, eu acho que 

afeta muito as crianças. Então até fiz essa sugestão para que fique efetivo 

quando necessário, um atestado de 10 a 15 dias de um professor, uma 

coordenadora, até porque ela fica o dia inteiro na escola, vai ficar meio período 

em algum lugar ou em outro, e assim vai suprir esse déficit de professores que 

tem na rede, que é muito grande e não vai prejudicar muitos alunos que,às 

vezes, vai um dia um, outro o professor outro dia... aí um professor manda ir 

para o pátio brincar, o outro manda vídeo e acaba que não tem ensino nenhum, 

só fica na brincadeira, pátio e prejudica o ensino das crianças. 

Obrigado,Presidente.”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Realmente a continuidade do trabalho em sala de aula é primordial 

para que a criança tenha uma aprendizagem efetiva.É claro que, muitas vezes, 

quando você fala de um jogo, quando você fala de uma atividade lúdica, isso 

tudo também implica numa grande aprendizagem.Só que a troca de 

profissionais com frequência, isso é prejudicial, extremamente prejudicial ao 

desenvolvimento da criança, principalmente da criança,digo de todo estudante, 

mas de modo particular, a criança.E essa medida do coordenador entrar na 

sala de aula, o governo do estado já adota isso.Inclusive quando há faltas na 

rede estadual e não tem o professor eventual para cobrir aquela lacuna, o 

coordenador ou o vice-diretor, ele é praticamente escalado para suprir essa 

necessidade. E é claro que aí, como começa a apertar para todo mundo, a 

cobrança vai passar a ser dos diretores, dos coordenadores, porque a 

demanda de trabalho burocrático, que não é pouca também, vai começar a 

ficar apertada, porque todo dia vai faltar professor, todo dia vai faltar a 

direção.Então a cobrança também vai passar a ser deles, e isso é importante 

aconteça.Então o nobre vereador está de parabéns pelo requerimento.E 

precisamos, sim, pedir uma solução rápida para verificar qual a demanda, 

quantas vagas são necessárias para ontem, né, porque já estamos atrasados, 

num processo muito atrasado, para um concurso que admita professores, 

ADIs,dentre outros,e verificar realmente quem é que está trabalhando, porque 

o que tem de funcionário em todas as áreas só cumprindo tabela e 
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desempenhando pouco seu serviço; eu sei que isso, politicamente, é terrível 

comentar dessa maneira,mas eu não estou tão preocupado, não.Com os maus, 

não.Eu estou preocupado comoestão sendo sobrecarregados os bons, porque 

os bons estão trabalhando muito, estão carregando muito piano, não só na 

educação; estão fazendo muito, e aí alguns que roem a corda, alguns que não 

trabalham, tanto do efetivo quanto dos comissionados, colocam todo um 

trabalho por água abaixo.Então precisa, sim, que os coordenadores comecem 

a entrar na sala de aula e comecem a cobrar também do Executivo, e nós 

também cobrando que os concursos sejam feitos o quanto antes e admissão 

de pessoas responsáveis, capacidades, que queiram trabalhar, possa somar 

ao grupo efetivo da Prefeitura.”.APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Eu, como participei da reunião a qual vossa excelência citou, 

eu tomei a liberdade de assinar o requerimento de vossa excelência e volto 

novamente naquela questão: se existe a programação, se existe planejamento, 

quantas salas de aulas nós teremos?Quantos profissionais? Porque a 

programação já é feita antes; a atribuição, não; a atribuição pode,às vezes, até 

ser feita no próprio mês de janeiro, mas a programação do levantamento de 

quantidade de salas de aula,seja deEMEF, creche, você já tem um ano 

antes,seis meses antes.Quer dizer, se você verificou a quantidade de 

profissionais que têm e está faltando, porque não se programou pra fazer, no 

mínimo,quiçáum concurso público, no mínimo, um processo seletivo? Agora 

nós estamos aí discutindo a morte da bezerra para ver se vai fazer processo 

seletivo, se vai contratar, vai fazer concurso, se vai contratar uma empresa, se 

vai fazer direto pela administração e nós estamos no mês de maio.Isso já era 

para ter sido detectado lá atrás,novembro.A pior das hipóteses, 

tardiamente,novembro, que já sabia a programação das salas de aula e 

número de profissionais que ia utilizar, seja ele de professores, seja ele de 

ADIs, seja ele... enfim.Um dado que me assustou muito naquela reunião que 

nós tivemos foi o percentual de professores readaptados na nossa rede, em 

torno de 10%.Éum número excessivamente alto.E isso nós estamos falando 

em readaptados;fora os afastados,fora a licença-prêmio, fora licença-gestante, 

fora afastamento por dois anos sem remuneração.Quer dizer, esse número vai 

subir. E mais gravemente ainda, eu, depois daquela reunião que tivemos, eu fui 

levantar para fazer levantamento de merendeiras.Nós estamos em torno de 

25% de déficit com merendeiras, só na equipe da merenda. Então, quer dizer, 

você imagina como está sobrecarregado. Esse requerimento de vossa 

excelência, sendo atendido, será a medida paliativa, porque cada unidade 

escolar tem um coordenador e, às vezes, faltam três, quatro professores, aí vai 

ter que escolher: „Bom, eu vou ficar nessa sala ou eu vou ficar nessa ou eu vou 

ficar naquela‟. Então é válida, mas, assim,no intuito realmente de provocar, 

porque é uma medida apenas paliativa.”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 
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solicita um aparte: “Só a respeito desse comentário do vereador, na própria 

Helen Riccia diretora comentou comigo que teve um dia que faltou quatro 

professores, ela não tinha o que fazer.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves encerra: “Não, realmente.Infelizmente a direção da unidade escolar 

fica de mãos atadas.”.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção 

de Aplausos nº 011/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA.10. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos 

nº 011/2019 – Ao Comandante do 17° BPM/M Major PM Protásio, estendendo 

aos Policiais da 3° Cia, do Comando de Força Patrulha, da Rocam, da Força 

Tática e também da Polícia Civil, a equipe de investigadores e escrivães, bem 

como ao Dr. Cezar Donizete Benedicto. O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer ao Tenente Munaretto, bem como 

aos integrantes da Força Tática aí.Essa moção aí, no meu ver aí,é uma forma 

singela pelos trabalhos que estão sendo feitos na nossa cidade aí,comessa 

onda de furto, e a Força Tática está vindo aqui com mais ênfase agora, depois 

de um pedido que fizemos, juntamente com o professor Sergio, Vereador 

professor Sergio e o nobre vereador Fernando também, nós estamos 

conseguindo diminuir bem o índice criminal na nossa cidade aqui.Porque a 

ideia é fazer o quê? A ideia é a gente enaltecer.Às vezes, a gente sai na rua e 

escuta que não vê a polícia; a polícia está aí.Muitas pessoas criticam, 

falam“Porque tanta polícia?”, mas eu acho que,ao meu ver,quem não deve não 

teme, e a gente tem que sempre zelar pelo certo.Conto com o apoio de todos 

para que a gente possa enaltecer mais ainda, e gostaria que o senhor 

encaminhasse também essa cópia ao comandante do CPA M12,Coronel 

Prado, para que seja apresentado nos assentamentos dos policiais que aqui 

hoje estão representados aqui.Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molinasolicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o 

nobre vereador Fábio Rogério Barbosa pela moção de aplausos e pelo tenente 

aqui, meus parabéns à toda equipe da Força Tática que atua aqui na nossa 

região. Muito obrigado.”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Eu também gostaria de parabenizar a Moção de Aplausos nº 11/2019 

do nobre vereador Paulo Rogério Barbosa, que veja bem, é bastante 

importante essa Moção que você fez.Os policiais, não só os policiais aqui 

presentes, mas todos os policiais que atuam no município de Biritiba Mirim, 

eles estão realmente de parabéns. Vale salientar também que é muito 

importante que toda a população que tem aqueles pequenos furtos, né, 

pequenos furtos que possam acontecer, que eles façam o boletim de 

ocorrência,porque muitos desses não entram na estatística, justamente porque 

não tem como a polícia militar, se a pessoa não fez o boletim de ocorrência e 

não entra na estatística, o policial militar,ou seja, toda a estrutura da Polícia 

Militar não tem como saber o nível que está, se aumentou ou se diminuiu, 
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entendeu?Mas, mais uma vez, parabenizo e gostaria também,nobre vereador, 

de poder estar assinando juntamente com os demais pares para reforçar aí a 

sua Moção de Aplausos.”.O Vereador Jorge Mishimasolicita pela ordem: “Eu 

também gostaria de fazer coro com respeito à moção de aplausos. 

Parabéns,nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa.O nosso município 

ultimamente tem sido alvo dos meliantes que têm assaltado, roubado e furtado, 

principalmente no nosso bairro Jardim Alvorada,Sr. presidente, e esse trabalho 

que vossa excelência fez realmente tem reconhecimento.E eu também 

gostaria, com anuência de vossa excelência, fazer coro e assinar junto.E 

quebrando o protocolo,Sr. presidente, eu gostaria que o representante, permita, 

nobre vereador, que o representante, se estiver aqui o Comandante, eu 

gostaria, se fosse possível,tecesse alguns comentários a respeito 

principalmente da nossa segurança em nosso município. Muito obrigado.”.O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Só para consertar 

um erro aqui: eu falei,em vez de...até o meu colega que trabalha aqui, ele que 

falou para mim, acabei percebendo aqui: Fábio Rogério Barbosa, e não Paulo, 

mais conhecido como Fábio Mohamed.Obrigado, senhor presidente.”.O Sr. 

Presidente concede então o uso da tribuna ao Sr. Tenente Jonathan Samuel 

Lopes Munaretto, e este se pronuncia assim:“Bom, primeiramente, boa tarde 

a todos! Com muita satisfação a gente recebeu o convite e agradecer ao 

reconhecimento de todos!Como bem falaram aqui na reunião, a polícia militar 

não trabalha sozinha, ela precisa da população.Então a gente não descobre, 

não adivinha aonde está acontecendo o delito.Então essa parte, a interação 

que está ocorrendo agora entre a população e a polícia militar através hoje da 

Força Tática, que estamos aumentando o número de operações em Biritiba, é 

devido à solicitação da população. Então não é que a nossa equipe apenas 

que hoje está sendo homenageada que trabalha sozinha,a gente trabalha em 

conjunto. E, para isso, a gente precisa do apoio de todos,desde a população, 

dos Vereadores, de todos os professores, tudo que ocorre nas escolas, desde 

a sociedade em geral. Então o que fica aqui é o agradecimento a todos vocês 

por confiar no nosso trabalho, por acreditar na gente ainda, na Polícia 

Militar.Então, em vez do agradecimento à nossa equipe apenas, eu agradeço a 

todos da Força Tática e a todos que aqui estão presentes representando a 

sociedade. Obrigado!”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Só iria tecer realmente um elogio aí a toda a corporação, na pessoa do 

Major que nos atendeu, e prontamente nos posicionou que estava muito 

satisfeito com a nossa visita, já havia falado na sessão passada, e que 

colocaria à disposição toda a força da polícia militar.E realmente a gente já está 

vendo acontecer na nossa cidade. Então graças a Deus e ao empenho aí dos 

nossos policiais, estamos tendo a diminuição desses casos de furtos que 

ocorreram nos últimos meses aí, então já há uma diminuição, e sou muito 



16 
 

agradecido pela força da polícia nesse trabalho árduo, nesse trabalho que não 

é fácil, porque o policial está identificado, mas o vagabundo - se eu posso usar 

essa palavra aqui - ele não está identificado, ele está à espreita para fazer e, 

quanto ele tem a oportunidade, ele age para destruir.E o policial está ali 

sempre para manter a ordem, para trabalhar para o bem da sociedade.Então 

parabéns a toda àcorporação e parabéns também ao Fábio Mohamed pela 

moção. Gostaria também de assinar junto com a vossa excelência.”.O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, 

solicito que quebrasse o protocolo para uma salva de palmas aos policiais aqui 

presentes, se for possível.”. O Sr. Presidente concede o pedido do nobre 

Vereador ((aplausos)). APROVADA. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Apenas para as conclusões dessa moção, eu e o vereador 

Fábio estivemos na sexta-feira em Suzano, onde nós tivemos a oportunidade 

de estarmos com o Major Protássio, com o comandante do CPA 12, o Tenente 

Coronel Prado e diversos outros policiais estavam lá,mais especificamente 

também do nosso 17º, até o vereador Fábio encontrou lá os amigos de farda 

ematou a saudade do Chen e companhia limitada, né?Mas nós, na 

oportunidade, em nome da Câmara Municipal, agradeci ao Major Protássio 

pelo trabalho que a polícia militar vem fazendo no nosso município,mais 

especificamente a Força Tática, que das operações que vêm sendo feitas e, 

posterior às operações, quando vêm todas as unidades envolvidas, seja ela 

desde de Rocam,P2,Canil,Tática, enfim, todas as unidades envolvidas, ainda 

existe a Força Tática, ela ainda dá uma certa continuidade no trabalho do dia 

da operação, e isso tem tido um resultado,porque, às vezes, na operação, 

assusta a vagabundagem, né?E, de repente, o trabalho que a Força Tática 

vem fazendo, quando eles pensam que está relaxando, é justamente a hora 

que tem mais o êxito, né? Então meus parabéns a todos os membros da Força 

Tática em especial pela presença também, os nossos agradecimentos, e envie 

ao Major Protássio os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos em 

nome da Câmara Municipal de Biritiba Mirim.”.Em seguida,o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 021/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 11.Parecer Jurídico 

e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

035/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge 

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

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

Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

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

[Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer. Em 
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única discussão e votação o Projeto de Lei nº 035/2019: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida 

Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO o projeto.  O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela 

ordem: “Gostaria que o senhor autorizasse a minha saída pra mim ir até ao 

meu gabinete atende um munícipe que se encontra.”. O Sr. Presidente 

concede ao vereador sua retirada da presente Sessão. E não havendo mais 

material para votação, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada 

nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro 

Vereador inscrito é o vereador Fábio Rogério Barbosa que, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Mesa, nobres vereadores, a 

imprensa aqui presente e os nobres munícipes.Bom, queria dizer hoje aí sobre 

alguns fatos que estão acontecendo na cidade aí, eu não queria nem tocar 

nesse assunto mais, esse negócio de merenda aí já está... tem tanta coisa aí 

que a gente tem que ver como que está ficando, mas vou tocar.Inclusive até fiz 

um breve histórico aqui para a gente ter coisa, porque se eu falar o que eu 

tenho vontade, não vai dar certo, então vou falaro que mandaram eu 

escrever.Bom, vamos lá: quando todos nós aqui presentes nos candidatamos a 

concorrer ao cargo de vereador, alguns pela primeira vez, outros, buscando da 

reeleição, fizemos a promessa àqueles que possivelmente poderiam votar em 

cada um de nós.Fizemos a promessa aí,afinal, é uma disputa eleitoral.Essa 

Casa possui treze vereadores, dos quais quatro vereadores não foram eleitos 

para este cargo.Essesquatro agora, que são vereadores, são suplentes.E eu 

faço parte dessesquatro membros, que só estão aqui por causa de uma 

determinação judicial, certo?Assim como o atual prefeito.Estamos ocupando 

lugares de pessoas que foram eleitas democraticamente para serem 

representantes da população de nossa cidade, e que fizeram o juramento de 

trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento do nosso município e, no 

entanto, hoje são alvo de investigação do Ministério Público.Assumi a 

responsabilidade da mesma forma e empenho de que como se eu tivesse 

ganhado,afinal, assumi um compromisso com aqueles que acreditaram em 

mim e, principalmente agora, mais do que tudo,com toda a cidade. Vamos 

mudar já: são os vereadores e fazemos o que aqui?As decisões que tomamos 

e deixamos de tomar, as decisões certas ou erradas que tomamos aqui têm 

grande reflexo no município.Então, para adiantar,vou deixar no final da minha 

fala, para adiantar, cara, vamos parar de fazer política usando merenda!Está 

difícil,está difícil! Vamos parar de fazer política usando merenda!Isso aí agora, 

formaram um tal de G8,G9... aqui não tem „G‟, não, meu!Aqui tem Vereador 
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trabalhando!Enquanto estiver feito política aqui dentro, a cidade está 

atrasada!Enquanto estiver sendo feito política aqui dentro, um buraco não vai 

ser tampado!Enquanto estiver política aqui,a educação não vai progredir.Então 

vamos parar com esse negócio de fazer política!A gente escuta cada coisa aí 

fora que foi procurado, presidente!Fui procurado por um professor da rede 

pública sobre uma merendeira, procuraram uma merendeira e falaram - 

queroapurar para ver se é verdade - porque aqui, eu trabalho com apuração, 

vendo o que é certo; eu não vou acreditar no fulano ou ciclano,mas se for 

verdade que ela foi mandada não fazer merenda só para faltar e mandar gente 

embora, aí é grave!Alguém mandou e, se mandou, vai ser apurado!A cidade é 

pequenininha... a cidade é grande?Não!Estão pensando que a cidade é 

grande!Quer dizer, a cidade é pequenininha,tudo chega na gente.Fazer justiça 

agora com o vereador, todo mundo quer, mas que nem quando estávamos 

comentando aquela hora, o negócio vem lá de trás, não vamos começar a 

parar e começar a ver daqui para frente; a gestão aqui começou em 2017, 

começou em 2017.Vamos lembrar de merenda, então?Vamos falar de 

merenda? 2017, Professor Jarbas, se eu não me engano, até o professor 

Sergio “Vai ser a melhor merenda de Alto Tietê” E aí?Tem que tomar cuidado 

com as palavras que a gente fala, gente!A gente tem que tomar cuidado.E 

cuidado com o que fala.Por acaso alguém aqui sabe que o seu celular está 

grampeado?Mandaram uma mensagem para um Vereador... meu!Cara, é 

grampeado, gente!Vocês estão em século 21...”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita um aparte: “Assim como eu estou no Legislativo, o Prefeito 

Jarbas foi eleito para oExecutivo, eu, juntamente com 10 mil pessoas 

aproximadamente, inclusive vossa excelência, acreditamos no Professor 

Jarbas candidato a prefeito.E a proposta,sim, era em cima de uma merenda, de 

como eu citei há pouco de bebida láctea e bolachinha, que era isso que era 

dado na rede pública, em cima disso, o professor Jarbas fez a sua campanha 

dizendo que daria a melhor merenda do Alto Tietê.E eu, como no momento 

estava junto e sou do partido inclusive do prefeito cassado, não tinha como não 

comungar dessa ideia.Acredito que o senhor também, se aqui estivesse 

naquele momento,o senhor ia dizer que ouviu isso da boca do candidato e que 

estava muito esperançoso que isso fosse acontecer.Então, aquilo que eu falei, 

eu digo hoje: eu sonho que nós possamos ter uma merenda de qualidade, sim, 

que não seja desviada; uma merenda de qualidade que seja comprada a preço 

justo e que o nosso aluno, que é o maior beneficiário, a receba com qualidade, 

em dia, numa prestação de conta justa,clara, que não é o que aconteceu de 

2017 para cá.Mas também já não vem acontecendo há muito tempo.Então eu 

sei que, quando a gente fala de gestão passada,que já demorou também,três 

anos, nósvamos continuar falando de gestão passada, só que algumas 

pessoas ficam incomodadas quando a gente fala!Dói, parece que dói na 
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carne!“Ah, mas falar do ex-prefeito...”,“Ah, mas falar do vereador...”,“Falar do 

amigo...”.Calma aí, gente!Se tem grupinho ou se não tem grupinho, eu não sei, 

mas alguns vereadores já disseram:“Somos do grupo, fazemos pelo grupo”, 

então parou com esse negócio também, que o grupo aqui é o seguinte: desde 

o primeiro dia de mandato eu sou livre nas minhas votações, nas minhas falas 

e eu não tenho grupo nem de lado A, nem de lado B.Desde o primeiro dia eu 

me sinto sozinho nessa Câmara e eu acho que, muitas vezes, eu comungo da 

ideia de alguns, converso, dialogamos, falamos em sintonia; tem hora que a 

gente diverge, a gente está aqui para isso, para convergir e para divergir.Mas 

eu assumo aquilo que eu falo: eu também, como 10 mil eleitores, apostei no 

Professor Jarbas e, infelizmente, não foi o melhor para a cidade. Mas penso eu 

quem era dos candidatos que estavam lá que seria melhor? Possivelmente não 

encontraríamos,porque já vínhamos numa gestão turbulenta que possivelmente 

teríamos grandes problemas como tivemos.”.O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa retoma: “Certo, vereador, compartilho do seu pensamento também, 

eu fui um cara que acreditou, acreditei mesmo e, no fim, olha o que deu!Mas 

vamos falar, professor, a ideia aqui é falar da justiça que está querendo ser 

feita aqui, queestá virando já motivo de política, é isso que eu quero dizer, 

certo?Cara, a gente teve envolvimento.Se fosse para ter sido feitaessa justiça 

aqui, já não teria sido duas CEIs e já tinha consertado... Quantos processos 

teve lá pra acontecer até chegar nesse ponto aqui agora?É isso o que eu quero 

dizer!Vamos falar de justiça?Estão me julgando na rua aí que agora eu faço 

parte do G9, o grupo que decide.Que grupo que decide?Eu decido, a minha 

cabeça é minha! Quem anda na cabeça dos outros é piolho.Então, isso aí é a 

coisa mais chata que tem,é isso aí virar política.A gente não está trabalhando, 

gente.E só para ver um negócio aqui, ó, eu acho que se a gente continuar 

nesse pé, nesse pé como que a coisa está, se acabar essa legislatura, meu, e 

a gente não tomarprovidência sobre um assunto só, só sobre um assunto, a 

mudança aqui, ó, como está aqui...A gente tem que mudar muito aqui, ó, a 

documentação todinha, né?Tomar providências, porque a gente está ficando 

envergonhado aí fora, gente, não sei se vocês estão sabendo.O papo que eu 

ouço aí é que tem 12 e mais uma que não vale nada.Pera aí, eu tenho família 

lá fora, eu valho, sim.Eu tenho família lá fora.Acho que todo mundo aqui tem 

família e sabe do que fala;quer fazer política? É da porta para fora; aqui dentro 

a gente tem a missão de resolver os problemas da cidade.Não é A, não sou 

B.Eu não estou no time A, não estou no time B.Quem anda na cabeça dos 

outros é piolho.E eu vou ajudar e eu estou correndo atrás.Enquanto está 

havendo essa briga, eu estou correndo atrás,estou batendo sapato, eu estou 

correndo atrás. Convido os vereadores que quiserem ir comigo,estão indo lá, 

indo lá atrás; só que a gente tem que parar de fazer...Política é lá fora,tem mais 

um ano ainda para a gente começar a fazer isso daí.Para concluir,Sr. 
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presidente, queria agradecer a sua presença junto lá com a deputada Kátia 

Sastre, onde a gente conseguimos essa verba aí para a gente tentar trazer o 

pontapé inicial do monitoramento na nossa cidade; ao professor Sérgio.Tem 

mais coisas por aí, tem um monte de gente procurando a gente, eu faço 

questão dos senhores que quiserem realmente fazer alguma coisa pela cidade, 

acompanha.Esquece desse negócio e vamos correr atrás, vamos correr atrás 

da melhoria pra educação, para a saúde, para a agricultura, para a merenda...E 

é o seguinte: se eu pudesse, eu dava dinheiro para a merenda, mas eu não 

dou.Mas se alguém está querendo caçar assunto lá voltando coisas lá de trás, 

eu não vivo de passado, quem vive émuseu. O único passado que eu sei é que 

1831, a criação da polícia militar, a qual eu faço parte e vou honrar o nome dela 

aqui com toda certeza.Não contem comigo para formar grupo ou picuinha, não 

contem comigo para formar grupo ou picuinha!Ou se trabalha sério ou a gente 

pede para sair, a porta da frente está ali.Muito obrigado,Sr. presidente.”.O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge Mishima que, com a palavra, 

diz: “Sr. presidente, é lamentável o que tenha acontecido principalmente no 

nosso legislativo, Sr. presidente.Nós estamos aí engalfinhando um com o outro 

e isso não é bom, não é bom para o município, não é bom para a sociedade, 

tampouco é bom para o legislativo, não é?Nós temos que ser mais objetivos, 

evitar confrontos pessoais; isso não leva a nada.Não custa dizer a todos que 

eu estou no sexto mandato, com 24, 26 anos de mandato e, eu,em todo esse 

período que eu estou no legislativo, não tenho nenhuma inimizade, 

nenhuma.Converso com todos eles.Compactuo com os pronunciamentos 

inteligentes da vereadora, que é um prazer tê-la aqui, Zuleika, que sempre 

pregou a paz entre os edis. Parabéns, vossa excelência está coberta de 

razão.Nós podemos divergir, sim, das nossas ideias, mas não podemos levar 

isso extracampo, tá certo?Eu, quando pratico esporte,que hoje já está meio 

difícil pela idade avançada,Sr. presidente, eu sou extremamente chato 

dentroda quadra, mas não discuto futebol fora das quatro linhas.Eu detesto 

falar em política fora do meu recinto.Não gosto, mesmo porque quando você é 

indagado,é uma pessoa que tem desconhecimento do Legislativo e do 

Executivo, portanto eu não perco o meu tempo.Certa vez eu estive aqui na 

quinta-feira, que tem aí essa festinha, e o rapaz me questionou, eu falei:“Muito 

bem, o senhor vai lá no meu gabinete e vamos fazer juntos o requerimento e 

indicação ao projeto que você quiser, mas, por favor, não vai me expor aqui, 

porque a imagem do político é extremamente negativa”.E aí nós somos 

jogadosàs cobras, né?Então é muito difícil, e nós temos que ser amigos.Nós 

podemos divergir, como eu sempre divergi quando achei necessário, mas nós 

temos que respeitar acima de todos.Nós estamos representando.Eu não sou 

Vereador Jorge sozinho, atrás de mim tem eleitores que me apoiaram; atrás de 

vossa excelência tem eleitores; atrás do professor Sergio, do Lourival,enfim, de 
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todos vereadores.Nós somos representantes, nós somos oelo de ligação entre 

o povo e o Executivo.E não é justo que nós fiquemos aqui de digladiando, 

né?Sim vermos objetividade nisso tudo.Um requerimento, um requerimentoque 

poderia ser sucinto o requerimento do nobre vereador Lourival, nós ficamos 

meia hora.É claro que o requerimento merece respeito e merece consideração. 

Mas ficamos discutindo quase uma hora e deixamos policiais, que precisam dar 

a retaguarda mostra,à espera.Não é justo isso!Nós temos que ser mais 

objetivos naquilo que nós propusemos a falar.E fica seis, sete policiais aqui 

aguardando a nossa Moção.Poderia ter acontecido um roubo, um assassinato, 

e eles estão aqui! Então eu acho, Sr. presidente, quenós temos que ser mais 

objetivosnaquilo que nós falamos. Divergência de ideia é sinal de democracia, 

mas não podemos extrapolar isso fora campo. Muito obrigado, Sr. 

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

com a palavra, diz: “Bom, antes de tudo, Vereador Jorge, eu gostaria de 

agradecer a presença de todos que estão presentes na presente sessão, aos 

nobres pares, pela discussão no dia de hoje. Faço das suas palavras as 

minhas.Eu acho que a única coisa que eu acrescento, vereador Jorge, nessa 

condição da colocação de vossa excelência, é de que eu, na condição de 

presidente, em momento algum, e não tenho agido dessa forma, tenho 

dadototal liberdade para os vereadores, mas que cada um aja com a sua 

consciência.Cada um aja da forma, se comporte da forma de que se entende 

melhor.Desde que não fira o Regimento, nós estamos aqui para atender.A 

partir do momento que infringir o Regimento...Mas que é necessário ter um 

bom senso em algumas situações, isso, vossa excelência tem toda a razão, 

não só na questão do período de fala, nas discussões dos projetos, mas 

também na apresentação de proposituras, né?Eu tenho visto, discute-se muito 

merenda, merenda, merenda, merenda, merenda, merenda, merenda... 

Merenda é importante?É, mas é só a merenda que é importante na nossa 

cidade?Eu acho que tem também outras questões que também, fora a 

merenda, que nós podemos estar debatendo.Bom, eu gostaria de agradecer à 

diretoria da Comunidade dos Sogo.Sábado nós estivemos lá no Sukiyaki lá, 

onde fomos recebidos. Gostaria de parabenizar a comunidade do Sogo pela 

realização do Sukiyaki no sábado. O Vereador Walter esteve lá presente 

também e o Valtinho escondeu até o último momento que ia ter Sukiyaki 

((risos)).Mas estava muito bom, e parabenizar toda a comunidade do Sogo pela 

realização do evento.Nós estivemos sexta-feira, eu e o Vereador Fábio no 

escritório da deputada Kátia Sastre, em Suzano; apesar de eu ter as minhas 

convicções de deputados na qual eu apoiei, mas eu sempre me dei a liberdade 

de agradecer a quem de direito o porquê de direito.E a deputada Kátia Sastre, 

ela fez uma indicação de emenda parlamentar da bancada do Estado de São 

Paulo,mais especificamente para o 17ºBatalhão, que seria os municípios de 
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Mogi, Biritiba,Salesópolis e Guararema, no valor de R$ 328 mil, que seria para 

a estrutura, porque a verba veio para o estado, né,uma emenda 

parlamentarestadual que veio para a estrutura do 17º Batalhão. E lá, nós, 

conversando com o Coronel Prado e com o Major Protássio, tanto eu como o 

Vereador Fábio, e essa semana nós provavelmente estaremos novamente com 

o Major Protássio para estudarmos a possibilidade de que parte desses 

recursos que serão implantados no 17º seja direcionado, a parte de Biritiba, 

que seja direcionado ao monitoramento para a cidade Então, essa semana, né, 

vereador Fábio?Nós provavelmente teremos aí algumas discussões, algumas 

conversas com o comando do 17º Batalhão.Além dessa questão da 

deputada,nós também aproveitamos a oportunidade, já que estava o alto 

comando da polícia militar, para discutirmos sobre a questão da Atividade 

Delegada.E nós, junto ao Executivo,vamos fazer um trabalho no sentido de 

implantarmos a Atividade Delegada no nosso município.O Major Protássio já se 

predispôs, junto com o Coronel Prado, a fazer o levantamento de custo; a 

prefeitura já tem uma noção, porque eu estava conversando com o doutor 

Márcio Nakani,que é o Jurídico,e ele já havia dado um parecer favorável em 

outubro ou novembro do ano passado, que era passível, sim, de se implantar a 

Atividade Delegada no município, porém, naquela época, por ser final de ano 

também, não havia recursos disponíveis, né?Então nós vamos estar 

verificando na lei orçamentária anual que nós aprovamos o ano passado 

referente a 2019 se houve alguma rubrica referente à questão de segurança 

pública que a gente possa implantar a Atividade Delegada ainda esse ano.Se 

houver alguma rubrica, que seja de R$ 1, porque quando nós aprovamos lá 

atrás, nós conseguimos dar o remanejamento de até 25% no orçamento, então 

teria como a prefeitura, o Executivo fazer esse remanejamento dentro do 

orçamento e aplicar a Atividade Delegada; isso garantiria mais uma viatura - só 

para encerrar - e mais alguns policiais nessa atividade.Então, como encerrou o 

meu tempo, eu gostaria de agradecer e depois, nas considerações finais, eu 

falo sobre a questão da Sabesp, que é de interesse coletivo de todos.Muito 

obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camiloque, com a palavra, diz: “Sr. presidente, toda mesa diretiva, nobres 

pares, uma boa tarde a todos!A todos os munícipes aqui presentes, uma boa 

tarde!Eu gostaria de ressaltar que... parabenizar a fala do vereador professor 

Sergio, que foi feliz na fala e com consistência.Essa semana, gostaria de deixar 

bem claro que também venho sofrendo diversas perseguições,desde quando 

batona merenda.Mas eu bato com consistência.Parabenizar o vereador Sr. 

Lourival, aonde fez o requerimento,e sempre deixei bem claro que assinaria 

sem problema algum,onde os nobres pares também assinaram.Porque falar de 

merenda escolar, às vezes, eu vejo, a gente vê coisas em redes sociais que 

deixam agente indignado mesmo, né?Até para que nós fugimos do nosso 
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objetivo, vêm pessoas maldosas que vêm fazendo comentários em redes 

sociais para prejudicar ou tirar do foco.Desde quando eu, Sergio,Zuleika, 

vereador Reinaldo Júnior entramos com requerimento pedindo a abertura da 

CEI referente ao Vereador Leonardo, em momento algum nós viemos 

acusando o Vereador Raposão que ele estava errado.Só que dentro do 

regimento interno da Casa rege que abre-se uma sessão, uma comissão de 

investigação juntamente com o Ministério Público, e depois isso daí será 

entregue.Em momento algum... até seria muito mais fácil...abriria-se essa 

comissão de investigação, se ele não deve, elecom certeza será 

inocentado,então já está parecendo que é algo pessoal, até me sinto que 

parece que sou eu que estou provocando ou os nobres pares.Fica chato 

isso.Mas, enfim, protocolei sexta-feira na Casa, até para o Sr. presidente rever 

os procedimentos da Casa e tome-seaos trabalhos, se não levarei até o 

Ministério Público.Isso é um ponto.Fechamos por aqui.Gostaria também, que a 

semana passada entrei com um projeto, é muito polêmico,mas como estou até 

com uma conselheira, uma presidente de um conselho aqui, ela sabe a 

importância de um conselho, ela sabe o que é um conselho a fundo, a gente 

vem conversando bastante,o que é a importância de um conselho de poder 

cobrar, poder discutir políticas públicas.E entrei com esse projeto, não trará... 

não vai gerar custo nenhum aos cofres públicos,até porque eu entendo a 

situação da prefeitura hoje. E aí vazou-se informações, duas horas antes nessa 

Casa, do meu projeto, que já estava postado em uma rede social de uma 

servidora pública chamada Gorete Lemes da Cunha!Causou-se estranheza, 

porque eu já cheguei aqui, já vi a movimentação.Se era um projeto que não 

tinha nem sido deliberado, quem passou a informação?Quem tirou foto?Porque 

já estava com foto do número do projeto.Duas horas antes!Isso causa 

frieza.Então protocolei também nessa Casa que seja aberta uma sindicância 

até para a direção da Casa, que me explique o porquê desse vazamento e 

quem foi que passou essa informação.Aí fui checar os casos, né, porque essa 

semana eu comecei a checar.Falei: “Olha, deixa eu checar quem é essa 

servidora pública.”.Descobri que tem inúmeras reclamaçõesdessa servidora 

pública e eu não sei se ela se atentou que aí veio comentários de ódio de 

pessoas ligadas a ela, amigos pessoais, que são amigos pessoais em redes 

sociais, denegrindo a minha imagem.Parabéns,nobre Vereador Jorge 

Mishima,que falou, foi muito bem na fala, que quando se fala de um político,às 

vezes, tem que tomar cuidado para não denegrir a imagem.Lembro muito bem 

que, quando a primeira vez que assumi essa Casa, essa mesma servidora 

municipal, ela falou:“Quem é esse tal de Juca Bar?”.Juca Bar é um 

comerciante, paga seus impostos e, se eu estou à frente desta Casa 

Legislativa, é porque eu tenho potencial para estar aqui.Aí me causou também 

estranheza,que alguns comentários de ódio -estão todos aqui, já estão todos 
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os processos - são pessoas ligadas à ex-administração, porque eu falo de 

merenda escolar, que era diretor, que era secretário.Está tudo,estão todos 

aqui.Irei também, tem vídeos dessa mesma funcionária trancando portões 

dessa Casa, onde eu coloco meu carro aqui atrás, todos os vereadores aí têm 

um controle, e essa mesma funcionária foi filmada fechando com cadeado.Ela 

gosta de polêmica ou ela tem todo o direito de não gostar do vereador, mas ela 

esquece que dentro do estatuto... vou ler aqui para ela, que acho que ela não 

entendeu, porque ela veio denegrir a minha imagem e ela se esquece que ela é 

funcionária pública.Então, sim, amanhã estarei protocolando, que já está todo 

documentado, passei esses dias todos documentando tudo, só estou 

esperando mais algumas provas que levarei à prefeitura, que abra-se uma 

sindicância.E se a prefeitura também não tomar a iniciativa,porque a prefeitura 

hoje, ela vem se negando de algumas coisas, de respostas de ofícios;às vezes 

você protocola alguma coisa, ela segura meses.Tenho provas, não estou 

falando da boca para fora.Ou porque não sou a favor ou contra a atual 

administração?Então, infringiu-se a lei, quero que sejam tomadas as devidas 

providências. Se a Prefeitura não tomar as devidas providências, encaminharei 

tudo eu mesmo ao Ministério Público.Esse Vereador levarei todos ao Ministério 

Público.Então é muito chato, muito chato o que vem acontecendo.Quando 

alguém me fala:“Vocês estão fazendo política em cima da merenda.”. Em 

momento algum esse Vereador vem fazendo política em cima da 

merenda.Convido, como acho que todos os vereadores sabem, convido todos 

aí a saberem a real situação da merenda...”. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita um aparte: “Só queria falar a respeito, quando o vereador cita 

nome e fala de perseguição, eu entendo totalmente diferente, porque 

politicagem sempre existiu, somos políticos!Existe política, normal, senão não 

estaríamos aqui.Foi através de política que chegamos aqui, né?Mas o que 

mais me estranha é incoerência de discurso, porque eu tenho certeza que se 

fosse contra este Vereador, pode ter certeza,podia ser fato de 2010, seria 

aberta uma CEI, tenho certeza absoluta.Mas como não é com esse Vereador, 

então não acontece isso.Obrigado, vereador.”.O Vereador Juniel da Costa 

Camilo retoma: “Agradeço!Eu até vou ler aqui, que eu tenho certeza que essa 

servidora municipal deve estar assistindo aí, porque é de praxe; chegaram 

inúmeras reclamações de ela atender celular em sala de aula... e isso já a 

gente sabendo como é que está a nossa rede de ensino. Mas vamos lá, eu vou 

ler para ela, sealgumas pessoas ligadas a ela, que falam que esse Vereador 

não sabe o que está fazendo aqui, irei provar para vocês o que eu estou 

fazendo aqui com coerência.Estou ciente de todos os meus atos.Então aqui, ó, 

vou ler para ela aqui e que sirva para todos o que rege o estatuto dos 

Servidores Municipais, vamos lá, o capítulo segundo aqui, ó, ela se enquadra 

até em dois aqui, ó:“Promover manifestações de apreço ou desapreço de 
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recinto, órgão de administração pública municipal”. Artigo 5º“referir-se de modo 

de depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas, aos atos do poder 

público mediante manifestação escrita ou oral (...)” - ou seja, em rede social – 

“(...) podendo, porém, criticar o ato do poder público do ponto de vista 

doutrinário ou de organização do serviço em seu trabalho.”. Ou seja, ela 

denegriu a minha imagem em suas redes sociais, ela colocou que pessoas 

amigas delas ficassemfazendo insinuações denegrindo a minha imagem.Essa 

é minha resposta a esse tipo de gente, porque ela está cometendo um crime. 

Então eu quero que seja apurado e ela vai responder por isso.E assim como a 

Casa também colocou-se quem tirou essa foto, eu quero também uma 

sindicância na Casa, que seja registrado aqui em Ata, até porque já protocolei 

esse documento, e eu tenho certeza que vão checar todos os fatos.E me senti 

ofendido, sim, me senti ofendido até por uma Casa de Leis vazar uma 

informação dessa e, muitas vezes, chegar alguma piadinha.Sou bem resolvido, 

Juca Bar, minha orientação sexual não difere aos meus atos.Minha orientação 

sexual não difere a nada a sociedade, sabe porquê?Eu vou estar sempre ao 

lado do povo, vou estar sempre ao lado de pessoas mais necessitadas.Então, 

quando eu entrei com esse projeto LGBT, já fiquei constrangido até dentro da 

própria Casa.Muito obrigado!”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Antes do nobre vereador Jorge colocar as considerações, só em cima do 

que o vereador colocou,nem sempre o querer é poder. Não é porque a vossa 

excelência quer, que pode.O pedido de vossa excelência está sendo analisado 

juridicamente, da mesma forma que o período do vereador Reinaldo sobre a 

questão da abertura da CEI. Então nem sempre o querer é poder.Querer, eu 

quero muita coisa, mas, às vezes, eu não posso.Então acho que vossa 

excelência se aterà sua colocação, seria muito importante.”.O próximo 

Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco que, com a palavra, 

diz: “Sr. Presidente, nobres pares, à população aqui presente e aos munícipes 

que se encontram em casa nos acompanhando pelas redes sociais, também à 

imprensa aqui representada pelo Jornal do Povão, uma boa tarde a todos! Ao 

chegar nesta Casa hoje, agora à tarde, me deparei com as mães de crianças e 

jovens atendidas pela APAE.Mães da nossa cidade, das crianças e dos Jovens 

da nossa cidade.E qual foi a apresentação que essas mães me fizeram?Até me 

disseram que já falaram com o presidente a respeito,que há 21 dias o 

município não atende essas crianças e jovens no transporte, que deveria ser 

diário, para a APAE.Essas crianças, como já colocamos aqui, que numa 

escola, seja no ensino infantil, noensino fundamental e ensino médio, precisa-

se de ter uma continuidade do profissional, do atendimento daquele 

profissional.Precisa-se ter uma continuidade nas ações daquele professor, para 

que o ensino seja favorecido.Eu falo com certa propriedade, porque eu o 

exerço; sou professor por amor e por profissão.E essas crianças que, além da 
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necessidade da continuidade do tratamento, do acompanhamento e das 

aulas,porque não estamos falando somente de aula com professor, estamos 

falando de fisioterapia, de equoterapia, de situações onde essas crianças 

necessitam de um acompanhamento.E mais que isso: que quando você quebra 

- e já são 21 dias sem o atendimento por parte do município - quando você 

quebra essa sequência, essa rotina, porque são crianças especiais, são 

crianças com necessidades especiais, você vai regredindo o acompanhamento, 

e volta à estaca zero, como se nunca tivesse começado.E elas vão ter que 

iniciar um novo processo, um novo acompanhamento.Aí, quando pensa que 

não, quebra o ônibus!É normal quebrar o ônibus, gente,ainda mais numa 

cidade como a nossa!Só que vai ficar aqui a minha crítica:o ônibus, ele está 

sendo usado para o fim de transporte naquilo que compete à 

educação?Naquilo que compete ao acompanhamento dessas crianças para a 

APAE?Porque eu também já fiz pedidos de ônibus na prefeitura; protocolo, 

documento, é público, todo mundo pode ir lá, ler e entender o despacho do 

prefeito aprovando, e as causas pelas quais são utilizadas.Só que quando se 

faz uma manobra no pátio sem autorização e esse ônibus bate numa 

coluna,cadê a investigação interna? Cadê a apuração e cadê a resolução dos 

problemas?“Ah, mas bateu porque estava sem freio”.Está sem freio 

porquê?Não está tendo uma manutenção preventiva?“Ah, mas a cidade não 

tem dinheiro.”. Então vamos economizar tudo e mais um pouco para não deixar 

de atender às prioridades, porque criança para a APAE é prioridade e não pode 

deixar de ser atendida.E vou um pouco mais longe ainda: a van que se 

destinou no final da gestão passada, mandato de deputado, e veio para o 

município, ela veio com o propósito de atender a saúde.E parece que, para 

isso, ela foi destinada.Na época fizeram muita propaganda e estavan ia atender 

a APAE, que está subordinada à educação, portanto não podia trabalhar com 

essa inverdade.E a van está alocada na saúde, está atendendo lá as pessoas 

que vão fazer hemodiálise diariamente e tal, então está sendo alocadanuma 

boa causa.Mas não poderia ser enganada a população, aonde as mães 

ouviram da boca das pessoas,inclusive a mãe me disse que ouviu da boca do 

deputado que a van iria atender a APAE.E elas ficaram maravilhosas!Não foi 

transportada um dia,com aquela van especializada,as crianças e jovens para a 

APAE.Repito: está fazendo um bom trabalho na saúde, está atendendo à 

saúde; não poderia ser tratada de maneira mentirosa, dizendo que ia atender a 

educação...”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: 

“Como vossa excelência citou a presidência, realmente,mais especificamente 

uma mãe da APAE que todos conhecem, que é a Silvana, ela tem dois filhos 

autistas, ela me procurou a cerca de 35 dias atrás.Chegou nessa Casa numa 

terça-feira com o documento pronto para protocolar no Ministério Público.E eu, 

de posse do documento,falei: “Você tem todo o direito; foi orientadainclusive a 
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encaminhar ao Ministério Público,você tem todo o direito. Mas você já 

conversou com o Executivo?”.“Ah, já conversei com fulano, ciclano, beltrano, 

não resolveu.”.Eu, de imediato, liguei para o prefeito, só para vossa excelência 

entender o meado para chegar ao fim, de imediato, liguei para o prefeito, o 

prefeito nos atendeu, nos atendeu porque o ônibus já estava quebrado há 15 

dias, isso a 35 dias atrás, o ônibus estava quebrado há 15 dias.E aí, numa 

conversa com o prefeito, com o doutor Márcio Nakano, a Silvana, o marido dela 

e os dois filhos,eu e meu assessor estava junto na sala, se comprometeu a 

locar uma van para a APAE.A briga da APAE com essa questão de van é que, 

assim, a APAE, ela está hoje - pra quem não tem o conhecimento técnico - ela 

está hoje no eixo da AssistênciaSocial. Então quando se fala em fisioterapia e 

equoterapia e tal, é saúde. Ela está no eixo da assistência social.E aí fica 

aquela briga: a saúde fala:“não é competência minha, porque é aluno da 

APAE”.Quando pensa-se„aluno‟, entende-se, assim, aluno, pedagogia.A 

educação fala:“Não, não é competência minha, porque equoterapia, fisioterapia 

é a saúde” e ninguém assume essa situação. Então, se comprometeu naquela 

data, Vereador Sergio, a 35 dias atrás, a fazer uma locação de uma van, e aí ia 

se discutir com o Departamento de Finanças de quem era a competência.Se 

não saísse da educação,se não saísse da saúde,da assistência, que saísse do 

gabinete, mas que resolvesse o problema da locação do veículo.E se 

comprometeram conosco de locar o veículo,tá certo?Só que até os dias de 

hoje...Bom, passaram-se, depois disso, da locação,não locaram,não locaram, 

passou-se mais quatro dias,arrumaram o ônibus, esse famoso ônibus do 

transporte escolar, que tem dois que não valem um, porque se juntar os dois, 

não faz meio ônibus.O ônibus voltou a funcionar e até hoje continua com esse 

ônibus. Aí acontece o quê?Quebra-se o ônibus.Aí volta lá, vamos os pais de 

novo.Então como vossa excelência recebeu hoje, eu também recebi alguns 

pleitos de umas mães da APAE, porque sabem desse trabalho que a gente 

tem. Só que infelizmente o Executivo tem que colocar a mão na cabeça que 

isso é prioridade.Quanto à questão da van que vossa excelência colocou, uma 

coisa seja bastante clara para não sermos injustos: essa van, esse recurso foi 

alocado para a prefeitura, para a prefeitura.Ela não foi destinada para a saúde 

ou para a APAE ou para a assistência social ou para a educação.Essa van, ela 

foi destinada o recurso para Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim.E havia um 

acordo formalizado verbalmente entre os detentores que tinham o poder, de 

que essa van seria destinada à APAE.O prefeito, na época, optou-se por 

colocar essa van na saúde, por quê? Porque a van veio para a Prefeitura, ela 

não veio para a APAE,ela não veio para a educação, não veio para a 

assistência social.Ela veio para a prefeitura e a prefeitura colocou.E na época, 

o Professor Jarbas, que era o prefeito, decidiu destinar-se até pela 

necessidade também de mais urgência que estava naquele período, destinou-
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se na saúde.Então o compromisso de enviar o veículo foi cumprido,fui 

cumprido, independente de quem seja o deputado, foi cumprido.Agora, a 

prefeitura que viu as prioridades.Da mesma forma que nós tínhamos o recurso 

que veio ano passado, aí eu posso falar com propriedade, porque nós 

estivemos em Brasília, alguns vereadores,o deputado falou:“Olha, eu vou 

mandar R$ 500 mil para o custeio da saúde.A Prefeitura vai pegar o que ela 

gasta na saúde de recurso próprio, ela não vai gastar no recurso próprio, mas 

ela se compromete a comprar uma van para a APAE.”Também não foi 

comprado.Então, quer dizer, só para título de esclarecimento, reforçando o que 

vossa excelência está falando sobre a questão da APAE, porque esse caso 

não é só hoje, já vem.Mas houve já também esse comprometimento e até 

agora não foi cumprido. Obrigado, vereador.”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco retoma: “Sim. Como bem colocado, a van foi destinada para a saúde e 

está fazendo um bom trabalho na saúde, como bem frisei aqui.Só que a 

propaganda é que ela iria atender as crianças da APAE. Então foi uma 

propaganda enganosa. Que fique claro aqui, sou eu que estou falando a 

respeito.Se foi feita a propaganda que ela iria atender as crianças da APAE e 

não está atendendo, então houve mentira no momento da divulgação.Então 

não precisava fazer todo esse estardalhaço; poderia falar assim:“Estamos 

encaminhando uma van e essa van, o prefeito decide para onde que vai, 

porque o prefeito que detém o poder, mas a gente gostaria que fosse 

encaminhada para a APAE, mas não temos esse poder,está na mão do 

prefeito.”.Isso não foi falado.Foi falado:“Irá atender” e não atendeu.Como foi 

colocado aqui, que essas crianças precisam dar continuidade, o assunto é 

urgente, e na entrada da sessão, por isso meu atraso, né, quem acompanha 

diariamente sabe que eu não me atraso na sessão, a minha entrada atrasada 

hoje foi justamente porque estava com as mães no meu gabinete. E aí eu já 

providenciei dois ofícios que estou levando agora para entregar em mãos do 

prefeito, um é pedido de esclarecimento: se esse ônibus que leva as crianças 

ou levava, antes de quebrar a 21 dias atrás, as crianças, não está adequado, 

qual vai ser o procedimento que ele vai adotar para atender essa 

urgência?Então se não está sendo atendida esta urgência,qual é a medida 

para hoje, para se possível amanhã, essas crianças estarem sendo 

atendidas?Se não é possível,será que estamos atendendo as prioridades, pelo 

menos?Porque tem coisas feitas na cidade que, muitas vezes, não são 

prioritárias.As prioritárias, muitas vezes deixam a desejar. E como eu disse 

aqui que eu estou sozinho há algum tempo, e não é só aqui na Câmara, já 

desde o primeiro dia de mandato, eu sempre tive contato com o professor 

Jarbas e sempre tive contato com o Walter Tajiri, e não é por causa disso que 

eu tenho favorecimento, muito pelo contrário, mas as crianças da APAE não 

pode se deixar de lado; as crianças da APAE têm urgência.Então, tenho aqui 
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dois ofícios, um pedindo da parte do prefeito, eu não quero que encaminhe 

para nenhum secretário, para alguém me dar uma resposta daqui 20 dias, aí a 

vaca já deitou.O que eu quero é que o prefeito me dê uma resposta hoje de o 

que estamos fazendo para resolver esse problema urgente.E outra coisa, 

solicitonum outro ofício também uma reunião com as mães da APAE, com o 

prefeito, com a secretária de educação, com a assistente social e com o 

procurador jurídico da prefeitura, para que nós tenhamos a certeza do que está 

sendo feito, de como está sendo feito e de onde nós podemos agir para 

melhorar e resolver esse problema que já demanda algum tempo, e as crianças 

não têm culpa de uma má administração, seja de 10 anos atrás, seja de dois 

anos atrás, seja dos últimos meses.Essas crianças que necessitam do 

transporte estão há 21 dias prejudicadas, sem um atendimento, e para quem 

convive com especiais, sabe do que eu estou falando, porque eu, numa sala de 

aula, tenho dois alunos especiais, em uma sala que eu atendo no segundo ano 

do Ensino Médio eu trato diariamente com dois alunos especiais. Então quem 

convive com o especial sabe da necessidade que tem essa criança, esse 

jovem,de ser bem atendido e ter o seu direito.Isso é garantir o direito, isso é 

garantir o o direito, é lutar por aquele que precisa.Quem é que precisa?Eu não 

sei se o outro amanhã vai precisar, mas hoje quem está precisando são as 

crianças da APAE.E pode ter certeza que eu vou gastar meu tempo e o que for 

necessário para poder resolver a situação.E eu disse para as mães:“Eu não 

tenho poder para fazer absolutamente nada no que diz respeito ao 

transporte...”,mesmo porque eu não transporto paciente para Hospital, mesmo 

porque eu não transporto ninguém para tirar título de eleitor, mesmo porque eu 

não empresto o meu único carro, que está meio ruinzinho das pernas ainda, 

para fazer coisas eleitoreiras.Mas o que eu posso é reivindicar para o prefeito 

tome a devida providência e esse problema seja solucionado o quanto antes. 

Vereadora Zuleika, muito obrigado seu tempo cedido.”.A Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos solicita um aparte: “Só uma palavrinha.Então, 

pessoal, boa tarde a todos.Nós somos um time de 14 pessoas, entre Executivo 

e Legislativo.Passou da hora de a gente fazer gol para o nosso povo, certo, 

pessoal?Boa tarde!”.O Vereador Sergio de Paula Franco conclui: “Muito 

obrigado, senhor presidente,muito obrigado a todos!”.O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Valter Antônio de Miranda que, com a palavra, diz: “Boa 

tarde a todos! Os que estão aqui, primeiramente agradecer a Deus por estar 

nessa casa de leis e dizer que o nosso compromisso com o povo, que nós 

temos que esquecer desses mimimi mis  e lutarmos pelo povo,  anos atrás 

fomos eleitos pelo povo e nós temos que fazer a nossa cidade ela ser 

reconhecida, porque no momento nossa cidade ela é só conhecido por 

escândalos, então nós queremos que a nossa cidade seja reconhecida  e 

estamos aqui os trezes da casa e nós queremos fazer o melhor para nossa 
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cidade. Aqui, nós temos que esquecer que nós somos todos iguais,lutamos 

pelo único objetivo, por melhorar nossa cidade.E assim agradeço essa 

oportunidade que tive de falar, e agradecer ao pessoal da imprensa que está 

aqui também e a todos que estão aqui visitando nós, e agradecer por tudo que, 

assim, Deus preparou no dia de hoje.E é isso aí, pessoal, vamos unir as forças 

e lutar por uma cidade melhor, obrigado!”.E não havendo mais inscritos para 

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

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

de deixar registrado aqui o convite do Instituto Reviver para um jantar italiano 

dançante no dia 25 de maio agora, a partir das 19 horas lá na sede do Instituto, 

né, dona Bia? Que fica ali na rua João Suharo Makiyama, 450, no Jardim 

Alvorada, próximo à creche, próximo à Igreja Santa Edwiges ali. Fica o convite 

a todos os presentes. A dona Bia tem convite, quem quiser adquirir, fique à 

vontade.Passados todos os comunicados, apenas lembrando que na semana 

passada nós tivemos uma reunião com a Sabesp, da qual teve alguns 

vereadores presentes,eu, o vereador Marcelo, a vereadora Zuleika, quem mais 

estava?O Vereador Jorge... acho que foramos quatro, né?E nas tratativas 

sobre a questão da renovação do contrato, ficou pré-determinado de que essa 

Casa de Leis, né, Vereador Jorge, encaminhará a proposta do que pensa o 

Legislativo sobre esse novo convênio com a Sabesp, nesse novo 

contrato.Então é bem provável que nós faremos uma reunião específica sobre 

o tema, né, Vereador Jorge? Para que a gente possa discutir mais amplamente 

com todos os vereadores que não estiveram presentes, passar...”. O Vereador 

Jorge Mishima solicita um aparte: “Eu gostaria só de levar ao conhecimento 

dos vereadores desta Casa que o governador Marcelo e o presidente da Casa 

foi enfaticamente cobrado e cobrou muito da Sabesp.Quero parabenizar a 

vossa excelência pela atitude perante à diretoria Sabesp.”.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves prossegue: “Obrigado!Mas mais enfaticamente o 

Vereador Marcelo, que já foi logo com os dois pés no peito, né? ((risos))Eu 

ainda fui modesto ainda, mas pontuamos algumas questões que nós 

entendemos ser melhor para o nosso município...”. O Vereador Walter 

Machado de Almeida solicita um aparte: “Eu conversei também com o pessoal 

da Sabesp e eles também falaram que, nas suas palavras, ele entendeu o que 

estava pedindo, e aí falou que ia estar pensando e... que, para a gente, a gente 

mexe com saúde, né?A Sabesp é um órgão de saúde, né? Então, até eu, como 

sou funcionário da Sabesp, eu fico até mesmo pensando da privatização. 

Lógico que não é um caminho bom para nós, eu não penso assim, mas 

confirmou, o pessoal da Sabesp que conversou lá está esperando a decisão da 

gente aqui.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves retoma e encerra a 

Sessão: “Justamente o que foi combinado é que nós iríamos elaborarmos um 

plano de proposta junto àSabesp,porque a grande precaução nossa, deixamos 



31 
 

bastante claro isso para a Sabesp, que a Sabesp pode ser infelizmente 

privatizada amanhã, e darmos uma concessão de 30 anos seria um risco muito 

grande, porque nós estaríamos um ano com a Sabesp e 29 anos com uma 

empresa privada.Então nós teríamos que ter bastante precaução.Por um outro 

lado, eles estão preocupados com a medida provisória 868, que faz parte do 

saneamento ambiental que, de regra, todo sistema de exploração do serviço de 

água e esgoto nos municípios, e a 868, ela dá oportunidade de os municípios 

inclusive privatizarem ou terceirizarem esse tipo de serviço.Então um dos 

motivos da Sabesp para acelerar a necessidade de assinatura do convênio foi 

justamente a medida provisória 868 que serve agora dia 3 de junho, né?Então, 

eles estavam tentando dar uma acelerada e nós colocamos o pé no chão, até 

porque não poderíamos... tanto que foi rejeitado na sessão passado o próprio 

projeto de lei do prefeito autorizando, com a lei autorizativa para firmar o 

convênio com a Sabesp,mas deixamos claro que não íamos dar um cheque em 

branco para o prefeito, tendo em vista a possibilidade de ele assinar um 

convênio sem atender às reais necessidades do que nós entendemos quais 

são as reais necessidades.Então é bem provável que nós formamos aí uma 

comissão de acompanhamento aí junto a essa questão do convênio prefeitura-

Sabesp, apresentando essa comissão, não todos os vereadores, porque 

podemos fazer a reunião entre nós, mas a comissão nos representaria junto 

a... representaria o Poder Legislativo junto ao Executivo, junto à Sabesp para 

direcionar e apresentar a demanda que o Legislativoassim entender.Terminada 

a Ordem do Dia e não havendo mais a ser tratado, agradeço a presença de 

todos os presentes e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”.Esta Ata 

lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 20 de maio 

de 2019. 
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