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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.  

 

Aos onze dias do mês de março 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 

Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues 

Lares, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de 

Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo 

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter 

Machado de Almeida, 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. 95 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leituras das Indicações nº 

048 a 055/2019. 1.Indicação nº 048/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Eduardo Melo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente à manutenção e melhorias na 

iluminação pública no Bairro Jardim Alvorada B e C. 2. Indicação nº 049/2019, 

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

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

Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de 

troca de lâmpadas e instalação de luminárias nas Ruas do Bairro Cruz das 

Almas. 3. Indicação nº 050/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de 

Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviços de troca de lâmpadas e instalação de luminárias 

nas Ruas do Bairro Jardim Takebe. 4. Indicação nº 051/2019, de autoria do 

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

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

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e limpeza na 

Rua Alberto de Oliveira, em toda sua extensão. 5. Indicação nº 052/2019: de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas Jabuticabeiras, das Macieiras e dos Cajuzeiros, Pomar do Carmo, 

nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 
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175/2018. 6. Indicação nº 053/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento no Bairro Jardim Real, nesta cidade, em 

toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 175/2018. 7. 

Indicação nº 054/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: 

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

Departamento Competente para que seja efetuada a manutenção de 

iluminação da Estrada Servidão e Estrada Nossa Senhora Aparecida no Bairro 

Casqueiro. 8. Indicação nº 055/2019: de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja efetuada a 

manutenção da Estrada Municipal Doutor Arthur Alberto Nardy no Bairro do 

Sogo. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 016 e 017/2019 e do 

Projeto de Resolução nº 002/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR.1.Projeto de Lei nº 016/2019: Dispõe sobre a 

transparência dos processos licitatórios e seus contratos assinados e 

homologados acompanhado dos anexos de execução, todos os atos 

administrativos como, decretos, portarias, convênios no site e portal da 

transparência da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO.2.Projeto de Lei nº 017/2019: Institui o 

Programa de Turismo Educativo para os alunos da rede Pública Municipal de 

Ensino de Biritiba Mirim – SP, e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.3.Projeto de Resolução nº 

002/2019: Institui no âmbito municipal a honraria policial destaque do ano e dá 

outras providências. Após a deliberação, o Sr. Presidente determinou 

providências à Secretaria para encaminhamento à Procuradoria Jurídico e Às 

Comissões Permanentes para os pareceres. Terminados os projetos em 

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

dos Requerimentos nº 045 a 048/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 045/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que solicite a Secretaria Competente um relatório de todas as lâmpadas 

trocadas pela empresa que efetuou a troca de lâmpadas no ano de 2018. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA.2.Em única discussão e votação o Requerimento nº 046/2019: Requer 

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

Departamento Competente para que seja tomado as devidas providências na 

pista de caminhada/corrida, localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba 
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Mirim – José Oliva Melo – “ Zezé Oliva” em relação a iluminação pública. Este 

requerimento reitera o de n° 218/2017 e de n° 068/2018. APROVADO. 3. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 047/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que seja tomado as devidas providências com relação a uma 

GAP (galeria de água pluvial) que encontra-se obstruída e danificada na 

Estrada Santa Catarina, próximo ao Águia Indústria Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda (final da Av. Jair Leme) Bairro Jardim Yoneda.O Vereador Sergio 

de Paula Franco solicitou pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre 

Vereador pelo Requerimento e dizer também que esse Vereador já foi 

procurado por moradores que vieram falar também dessa galeria que se 

encontra obstruída, que tinha a vala que dava acesso para o destino da água e 

isso já há anos que se encontra... as barreiras foram tomando conta, a rua 

ficou num desnível; foi feito um aterramento, só que, ainda assim, quando 

chove, ainda mais como tem chovido nos últimos dias, inunda-se e a água 

acessa a casa dos moradores não só nesse trecho, mas no Santo Antônio. 

Hoje tivemos moradores aqui nesta Casa reclamando já desta situação, e o 

que uma moradora me falou na semana passada foi justamente que águas 

com... não só de chuva, mas com esgoto, que deve estar em algum lugar ali 

com problema, vêm entrando e gerando grandes problemas naquela região. 

Então nesse trecho do Águia ali está tendo muito problema realmente, e 

realmente é uma solicitação que deve ser cumprida o quanto anos, né? Que a 

parceria com a Sabesp, parceria com a prefeitura pra fazer a drenagem do 

local ali pra escoamento da água, e é de extrema urgência lá. Então 

parabenizo o nobre Vereador pelo Requerimento.”. APROVADO.4. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 048/2019, Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja tomado as devidas providências de manutenção na 

Rua Santa Rosa e em todas as demais vias do Bairro Rio Acima. APROVADO. 

O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou pela ordem: “Solicito 

que seja colocado na Ordem do Dia um requerimento de extrema urgência, em 

votação.”. O Sr. Presidente acatou o pedido do nobre Vereador e o colocou em 

votação pelo plenário. APROVADO. Em seguida, solicitou a leitura do mesmo. 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES: MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, LOURIVAL BISPO DE 

MATOS, LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, JORGE MISHIMA, FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES, JOSÉ RODRIGUES LARES, REINALDO PEREIRA 

JUNIOR, SERGIO DE PAULA FRANCO, EDUARDO MELO, WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, JUNIEL DA 

COSTA CAMILO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 
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049/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, PROVIDÊNCIAS 

URGENTES para que proceda o desassoreamento do Córrego Rio do Santo, 

pois devido às fortes chuvas o córrego transbordou e alagou ruas e casas do 

Bairro Jardim Alvorada C. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicitou pela ordem: “Antes de entrar para discussão, gostaria de apelar, eu fiz 

esse requerimento porque tem um senhor desesperado aí, e eu pedi pra 

colocar no nome de todos, pra que ganhe mais força. Aqueles que não 

quiserem assinar, mas eu pus já, porque eu acho que se todos assinarem, vai 

ecoar o motivo aqui da causa ser atendida. E chegou não só... tem vários 

pedidos de outros Vereadores aqui, de limpeza do Córrego do Itaim, do 

Córrego do Santo, outros córregos também, mas agora chegou num estado 

que precisa ser tomada uma medida extrema de contratar aí à caráter de pôr 

amanhã essa máquina aí, porque senão a gente vai sofrer consequências. E se 

não fizer o desassoreamento, além da quantidade de água que se viu, que tem 

chovido essa noite, a vazão, ela vai também colocar pra cima da pista também, 

o que vai causar acidente também ali na rodovia Mogi-Salesópolis. Então 

gostaria... tomei a liberdade de contar, e sei que vossas excelências vão 

apreciar com carinho, e se a gente for atendido, a vitória vai ser dos munícipes 

aí. Muito obrigado.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicitou pela ordem: 

“Foi muito feliz o nobre Vereador pela colocação.Na chegada nesta Casa, 

nessa hora,no período da tarde, fui interpelado também pelo mesmo morador, 

né, o Laércio, que teve essa noite seus móveis danificados, a sua casa 

invadida pela água, e como ele bem colocou: se é questão de natureza, você 

arca com a consequência, não tem jeito.A gente viu que essa noite choveu o 

equivalente a 15 dias só no período de 21 horas, das 21 horas até às 6 horas 

da manhã, isso do Alto Tietê até à capital, choveu o equivalente a 15 dias 

durante esse período de 9 horas.É claro que algo extraordinário aconteceu.Só 

que qual é o questionamento do morador?O porquê que há tanto tempo não se 

limpa o córrego.O porquê que há quanto tempo não se faz o desassoreamento 

nesse córrego.Então vai acumulando,e aí é claro também, tem culpa todo 

mundo que joga o seu lixo, que joga um pedaço de madeira, e aí vai 

atrapalhando tudo porque vai assoreando o córrego.Só que não justifica o 

poder público eximir a sua culpa em manter issolimpo. Então se tivesse 

desassoreado tanto o Córrego do Santo quanto o Córrego do Itaim, a gente 

não teria tanto problema como teve no rompimento do dique lá no próximo do 

Vale Verde, entre o Vale Verde e o Jardim dos Eucaliptos;houve o alagamento 

no dia 4 de fevereiro de várias casas, não só lá no alto da Cruz das Almas 

como no Santo Antônio.No dia 21 aconteceu novamente o alagamento.Eu fui 

também interpelado por um morador, fui até o local,o Vereador Reinaldo estava 

presente, filmamos, fotografamos, conversamos com o prefeito, né? Naquele 
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dia não tinha havido um rompimento, mas a chuva eratamanha que fez com 

que acontecesse novamente inundações.Mas aí a gente volta no problema: 

porque inundação?Pela falta da limpeza, do desassoreamento. Então se 

estivéssemosaí com um metro a mais de profundidade nos córregos, o 

problema talvez teria acontecido coisa semelhante,mas seria menor o 

impacto.A gente vê hoje na cidade de São Paulo, com várias das suas ruas, 

suas avenidas, vários bairros, inclusive bairros nobres, embaixo d'água.“Mas o 

pessoal construiu lá na beira do córrego”, não; os bairros mais baixos foram 

afetados essa noite devido ao tamanho, a intensidade das chuvas.Agora a 

gente não pode eximir de culpa se a gente continua deixando com que o 

desassoreamento não aconteça. Então precisamos, sim, cobrar do poder 

público para que isso seja feito o quanto antes para não termos as 

consequências mais graves aí. Muito obrigado.”.O Vereador Jorge Mishima 

solicitou pela ordem: “Vem a propósito, nobre Vereador, existe um pedido por 

parte do setor de obras da prefeitura para que o DAEE,Departamento de Águas 

e Energia Elétrica ceda uma máquina específica para fazer isso aí, a tirada... 

desassorear esse córrego.E vem a calhar esse decreto que o prefeito elaborou 

na quarta-feira passada, e eu até humildemente peço a vocês todos: se nós 

pudéssemos levar esse decreto de emergência junto ao superintendente do 

DAEE, porque já existe um pedido nesse sentido e não foi atendido.Eu acho 

que, com esse pedido, com essa solicitação através do decreto, eu acho que 

facilitaria mais e eu acho que abreviaria mais os nossos 

problemas.Então,Sr.Presidente, em nome da Câmara,o Sr. poderia marcar aí 

uma audiência com o superintendente do DAEE em São Paulo para que nós 

pudéssemos reforçar esse pedido que já existe com relação a essa máquina. 

Muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de MirandaMelo solicitou pela 

ordem:“Só para encerrar, eu sei quehá um pedido e uma promessa da Sabesp, 

mas de promessa, a gente já está cheio,que a promessa é que a Sabesp ia 

fazer a limpeza dos córregos aqui.Então eu gostaria que esse caráter de 

emergência...se não me engano, o próprio Alexandre, da terraplanagem, ele 

tem uma máquina específica para isso daí.E esse decreto permite isso.Como é 

um caso emergente, põe essa máquina lá.E, no caso de outras manutenções,o 

Sr. marca, se puder, uma audiência com o pessoal do DAEE, porque eu creio 

que a burocracia, a agenda, pelas chuvas, vai atrapalhar essa medida 

extrema.O que eu acho é que, nesse caso aqui que a gente tem esses dois 

córregos, seria mais urgente, seria o caso de pegar essa máquina que o 

Alexandre tem; o Alexandre é um comerciante da cidade que pode nos ajudar 

aqui também, ele fazer um preço acessível aí, como é uma coisa de 

emergência, e fazer essa limpeza dos córregos aí para poder fluir a água aína 

extensão toda do córrego aí.Então eu acho que o Jorge está de parabéns, mas 
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eu acho que ela tem que ser marcada,mas a gente não vai ter tempo hábil, 

porque as chuvas vão continuar e essa medida é mais emergencial ainda.”. 

APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Referente ao 

requerimento apresentado pelo nobre Vereador eassinados pelosNobresPares, 

eu acho que a prefeitura tem que tomar uma posição um pouco mais 

enérgica.Ela tem que literalmente colocar o porrete na mesa e dizer o porquê 

ela foi solicitar.É inadmissível a Sabesp e o DAEE extrapolar, utilizar todos os 

nossos territórios pra utilização de água para abastecimento e sequer dar uma 

compensação de uma hora a máquina para a gente.Então acho que não é 

pedir, não é implorar, esim intimar essas autarquias do estado que não fazem a 

parte, só fazem promessa.Só funcionam na base da pressão.Eu me recordo 

aqui quando nós questionamos aqui, através de uma Moção de Repúdio do 

Vereador Marcelo, os buracos que a Sabesp não tapava na cidade.Na outra 

semana tapou todos, porquê?Porque houve uma Moção dessa 

Casa.Solicitarei, sim, Vereador Jorge, junto ao DAEE essa audiência, mas eu 

acho que o Executivo tem que estar junto e mostrar porque veio; não é só 

simplesmente apresentar o decreto, porque acho que nós chegamos num 

determinado momento que já cansou.É empresa que presta serviço para o 

DAEE,que não recolhe nada no município, empresa que presta serviço para a 

Sabesp não recolhe nada no município, seja de ISS, seja de contribuição ou 

seja de imposto.Vai tudo para a sede da empresa, que é em São Paulo, que é 

em outros lugares.Então acho que está na hora do Legislativo, sabe, a gente 

começar a pegar um pouco mais firme também e ser um pouco mais rude, 

porque não adianta você bater com o porrete, oporrete igual uma maria-

mole.Você tem que bater na cabeça.E infelizmente a gente tem percebido que 

as autarquias do estado só têm trabalhado dessa forma, quando você pega 

firme.Cadê os deputados da nossa região? Cadê os deputados da nossa 

região?E isso aqui vai uma autocrítica a todos nós,Vereadores, que 

trabalhamos para eles.Nós fomos buscar apoio dos nossos deputados para 

que interviesse junto a essa questão? Então eu acho que podemos, sim, 

agendar. Eu acho que o prefeito baixou o decreto hoje,eu até fui buscar uma 

cópia do decreto, tendo em vista a prefeitura estar encaminhando hoje ainda os 

atos oficiais, eu fui pessoalmente buscar lá com o doutor Márcio uma cópia do 

decreto; depois posso pedir para a Secretaria da Casa tirar uma cópia para 

cadaVereador caso não tenha,já para que analise um pouco mais a fundo, 

porque, assim, a situação está insuportável.A prefeitura não tem maquinário, 

baixa-se um decreto para locação de máquina, não seloca uma máquina,não 

se loca um caminhão!Também o Executivo também tem que se mexer; não 

adianta só baixar decreto e ficar lá no papel lá e não contratar máquina.O 

Córrego do Santo é um caso específico que veio aqui, mas quantos e quantos 



7 
 

casos não estão acontecendo no município?Eu estava com uma médica no 

Castelano, a doutora Sandra, que reside numa rua no Castelano, que ela não 

consegue trabalhar faz 5 dias e ela com paciente psiquiátrico no hospital.Na 

rua dela moram dois cadeirantes que não conseguem ter acesso.Comuniquei 

ao Departamento de Obras, falei com o secretário Jorge, ele falou:“Vereador, 

eu vou tentar ver o que a gente consegue fazer”.Até hoje não foi!Nós falamos 

na sexta-feira.Porque?Porque também o aterro sanitário estava com problema 

lá com o chorume quase estourando. Eu falei:“Secretário, então contrata 

emergencialmente um caminhão de coleta para o chorume”,“Ah, já fiz o 

pedido”.Mas até agora não coletaram?Então acho que a prefeitura também tem 

a parcela dese começar a se mexer um pouco mais, sabe?Começar... não 

adianta baixar um decreto “vamos todas as secretarias juntos trabalharmos em 

prol do decreto de emergência”.É todo mundo trabalhar realmente, todo mundo 

trabalhar.Agora baixar decreto... baixar um decreto para simplesmente baixar, 

não adianta.Se o decreto dáliberdade de fazer a contratação direta,então faça 

a contratação direta.Se não é com o Alexandre,faça três orçamentos de hora a 

máquina.Procurando,um monte de empresa tem!Se o decreto dá essa 

permissão de contratar direto, porque que não contrata?Porque que já não 

contratou, se o decreto foi quarta-feira?Nós tivemos quarta depois do 

expediente, depois do meio-dia, nós tivemos quinta, nós tivemos sexta, nós 

tivemos sábado.Nós tivemos hoje no período da manhã...Foi contratado algum 

caminhão?Foi contratada alguma máquina emergencialmente? Então acho 

que, assim,o Poder Executivo também tem a sua responsabilidade.Nós 

precisamos ser um pouco mais enfáticos quanto a essa imobilidade que está 

tendo.Ou todo mundo arregaça a manga,porque depois adianta só os 

Vereadores tomarem bordoada, porque nós, que somos o pelotão de frente, 

nós estamos aí na rua no dia-a-dia dando a nossa cara a tapa, tentando 

justificar.Só que a prefeitura também tem que fazer a parte dela. Aí você pega 

alguns secretários que tentam se mobilizar, trabalhando final de semana, e tem 

que secretário queestá na praia, não está nem preocupado com a hora do 

Brasil. Então acho que o prefeito também tem que tomar uma posição um 

pouco mais enérgica.Me desculpe o meu desabafo, mas eu acho que a 

realidade é essa, porque senão nós vamos ficar continuando colocando no 

papel aqui e a população sofrendo porque não vai sair do papel.O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicitou pela ordem: “Essa rua a qual o senhor 

reclamou para o secretário de obras, da doutora lá, eu fui pessoalmente com o 

secretário de obras,levei ele até o local,levei ele semana passada na Estrada 

da Água Mogiana, da Nossa Senhora Aparecida.Até o Vereador Juniel da 

Costa Camilo passou no local onde eu estava, era até 20h30 da noite, se caso 

os caminhões que quiseram passar por lá, a gente teve que contratar um trator, 
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um trator particular para puxar os caminhões, e o Juniel da Costa, Vereador, 

ele passou lá e ele viu o jeito que está.Hoje fui pessoalmente, falei com o 

prefeito e falei com o secretário e nada de tomar as providências.Isso fica a 

chato para a gente porque os munícipes também cobram dos Vereadores. Mas 

se a prefeitura também não faz o papel deles, aí fica difícil.Então muito 

obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves continua: “Só para se 

ter uma ideia da paralisia, esse Vereador, juntamente com o Vereador 

Walter,mais especificamente, quanto tempo nós estamos cobrando a estrada 

do Minami, Vereador Walter?A mais de 30 dias? O Vereador Walter Machado 

de Almeida responde: “Faz mais.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

retoma: “A mais de 30 dias. Está uma cratera que não passa sequer um 

carrinho de mão. O Vereador Walter Machado de Almeida solicita um aparte: 

“Presidente, hoje de manhã eu fui ver se tinha arrumado lá, tinha o carro 

encalhado, até que eu reboquei com meu carro, o para-choque dele ficou no 

lugar, o carro saiu. Mas não é por causa que eu amarrei no para-choque, não, 

tá? Eu puxei o carro de ré, e como ele estava imbicado no desvio, o para-

choque dele ficou lá.Saiu o carro e o para-choque ficou. Isso é uma vergonha. 

O Prefeito foi reclamado e eu fui reclamar para o prefeito junto do secretário e 

falou que não tinha como fazer nada, entendeu? Então é uma vergonha isso aí 

pra nós, biritibanos.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves continua: “A 

princípio não havia material.Quando eu e o Vereador Walter... não sabia que o 

Vereador Walter havia solicitado, eu não sabia.Os moradores lá me 

procuraram, eu fui e intervi junto ao Executivo.Aí depois fiquei sabendo que o 

Vereador Walter também estava intervindo junto também ao Executivo. a 

princípio não tinha material.Aí tudo bem, começou, conseguiu o material.Agora 

não tem maquinário.Agora tem o decreto, que pode-se contratar o maquinário, 

tem o material e também não se mobiliza.Poxa!Isso eu estou falando só 

Estrada do Minami, estou falando...A cidade inteira!A cidade inteira está assim; 

é Nirvana, é Rio Acima, é Castellana, é Casqueiro, sabe?Eu acho que precisa 

dar uma chacoalhada no Executivo no sentido de dizer: “Olha, vamos se 

mexer!” Vamos se mexer porque o clamor popular está muito.Bom, então, eu 

precisava antes de... como já aproveitei a questão do requerimento que foi 

aprovado, então eu precisava colocar essas questões porque é assim: cada um 

de nós aqui sabemos o quanto nós estamos sendo cobrados no dia-a-dia.Cada 

um no seu bairro ou nas visitas que fazem aos outros bairros.Nós sabemos a 

dificuldade, nós sabemos.Nós entendemos a dificuldade de equipamento da 

prefeitura, mas também não podemos simplesmente falar “Amém” quando você 

vê algumas situações que já poderiam ser solucionadas.”.Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou que se fizesse a chamada dos Vereadores inscritos para 

fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Juniel da 
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Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa 

Diretiva,Nobres Pares, a imprensapresente, todos os funcionários da Casa, a 

comunidade aqui presente, uma boa tarde a todos! Senhor Presidente, eu acho 

que, com suas palavras, eu dou continuidade às suas palavras que o Sr. 

acabou de falar que hoje,e esse mesmo Vereador já fez diversas vezes 

requerimento, indicação ao Poder Executivo e nada foi atendido.Semana 

retrasada estive na prefeitura e, conversando com o secretário de governo, 

senhor Akira, ele até foi áspero comigo em questão que diz que o Vereador 

anda cobrando muito em questão de estrada, em questão de iluminação 

pública.Então eu até questionei, ele falou:“Ah, mas o senhor foi funcionário,o 

senhor sabe como é que funciona as coisas.”.Então, senhor secretário, fui 

funcionário, eu sei como é que funciona as coisas, mas, assim, eu acho que 

vocês já tiveram o tempo necessário, hábil, para estar à frente do poder e 

saber como é que funciona as coisas.Então vamos trabalhar, vamos 

chacoalhar, porque não adianta hoje a gente estar aqui jogando a culpa na 

gestão anterior, jogando a culpa em quem passou.Então eu acho que o 

momento é agora, é hora de fazer.A semana passada, quando eu estava indo 

embora, sexta-feira, o Vereador Leonardo estava lá na Água Mogiana; que 

pouca vergonha!Um asfalto que foi feito há três anos,três anos e pouquinho aí, 

de péssima qualidade. Então ,assim,está aí todo quebrado, pessoas quebrando 

os seus carros, e aí eu deixo a minha indignação, né? Essa empresa que fez o 

serviço já está aí,entrei em contato com o prefeito, até tenho mensagem no 

meu celular, e o prefeito falou:“Olha, Vereador Juca, fui até Água Mogiana, 

conversei com o pessoal lá até para me ajudar, para a gente refazer esse 

asfalto”.Eu falei: “Olha, senhor Prefeito, conta com meu apoio, vamos cobrar 

sim,mas, assim, tem outro asfalto que foi feitona mesma época, para frente um 

pouco?”. Está lá o asfalto intacto.Então, assim, não é só lá no Casqueiro.Se 

você for no Jardim dos Eucaliptos, Cruz das Almas,cadê esse asfalto, meu 

Deus? Três anos que foi construído, para onde foi esse assalto?Então fica 

minha indignação a essas empresas, essas empresas que foi feito esse asfalto, 

fica essa indignação.Que sirva para o Poder Executivo amanhã prestar mais 

atenção nessas empresas, a cobrar dessas empresas, porque essas 

empresas, elas não estão fazendo nada de graça,elas estão ganhando. Então 

essa é minha indignação.E, assim, eu quero deixar bem claro também ao 

senhor secretário que achou que eu estou contra o Prefeito,não estou contra o 

prefeito, eu estou a favor do prefeito que trabalhe; estou a favor do prefeito que 

sinta a necessidade do povo lá fora, porque o povo está sofrendo.Esse 

Vereador anda em todos os bairros aqui de cabeça erguida, mas não tem uma 

hora que eu não seja parado para pedir socorro. Então as pessoas estão 

sofrendo. Chega! Vamos se unir.Acho que todo mundo junto aqui, vamos se 
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unir, trabalhar. Essa é minha indignação! Desejo a todos uma boa tarde!”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicitou um aparte: ““Em cima do que 

vossa excelência está colocando do asfalto, assim, não é só essa 

administração.A administração anterior também pecou.Pecou, porque quando 

você faz uma licitação, quando principalmente na questão de obra, você tem 

um prazo de garantia da obra.E se a obra, ela não estiver em perfeito estado 

de quando da forma que foi entregue, no período de garantia... tem alguns que 

são três anos, outros cinco, depende muito.Então é questão de pegar, analisar 

esse contrato, ver o prazo e simplesmente comunicar a empresa para refazer 

novamente.Só em cima do que vossa excelência está falando, e já citando o 

bairro ali na adjacência onde vossa excelência reside, eu vi uma matéria hoje, 

não sei se foi na rede social, de que o prefeito, o atual prefeito Walter Tajiri está 

notificando a empresa para iniciar a Avenida Brasil, ali próximo,nas 

proximidades da Débora, e que senão iniciar, fará uma nova licitação.Não é só 

notificar a empresa; se a empresa não iniciar em 10 dias, notifica, multa e 

coloca como inidônea, porque essa empresa não vai prestar serviço em lugar 

nenhum mais.Não é simplesmente notificar.Eu falo isso por conhecimento de 

causa, porque quando você notifica uma empresa, a empresa tem o prazo para 

ser cumprido.Se ela não cumpriu, você deu a primeira advertência.Cinco dias 

depois, você colocaela como inidônea; ela não pode participar de licitação no 

Brasil inteiro.Basta você comunicar ao Tribunal de Contas de que a empresa se 

tornou inidônea por uma impunidade da prefeitura.Ela é proibida de participar 

de qualquer licitação a nível Brasil.Então a gestão passada e essa também 

está omissa da questão de cumprimento do contrato, porque o asfalto não foi 

detonado nessa gestão agora, depois que o prefeito Walter assumiu, que foi 

outubro, sei lá, setembro, outubro, novembro...Na época do prefeito Jarbas 

também já estava detonado. Aí foi omisso. Muito obrigado,nobre Vereador.”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo retoma: “Agradeço a sua fala, que foi feliz 

na fala, mas assim, eu acho que a gente não pode ficar jogando culpa em um e 

em outro; que sirva de exemplo.Até as administrações que passaram, eu 

lembro quando foi feito o asfalto,porque eu sou morador dali e cresci ali.Então 

o asfalto foi feito de uma péssima qualidade, que eu acho que não passou 

meses o asfalto já estava rompendo.Então, assim, entrou prefeito,saiu 

Prefeito,está entrando outro, vai entrar outro... e até quando vai ficar 

isso?Então que sirva de exemplo, que seja cobrado, e esse Vereador vai 

cobrar.Estou de olho que, assim,lógico, não iniciou nem... poucas obras para 

iniciar, mas esse Vereador ainda tem dois anos nessa Casa que irei a fundo, 

irei fiscalizar obra por obra que começar nessa cidade, para não acontecer o 

que aconteceu agora, que fica essa culpa, um joga para um, outro joga para 

outro, mas, enfim, de agora para frente.Agradeço e desejo a todos uma boa 
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tarde; que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um e cada 

família aí.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Lourival Bispo de Matos 

que, com a palavra, diz “Senhor Presidente, membros da Mesa, Pares que nos 

acompanham,aimprensa,munícipes presentes!Eu vou apenas primeiramente 

falar em respeito à Estrada Nossa Senhora Aparecida, lá na descida, que foi 

falado pelo Vereador Leonardo, já foi falado pelo Juca.Eu acho hoje uma 

vergonha pela toda a situação.Não é se esperar.Eu estou sabendo que o 

próprio Prefeito ligou ao Carlinhos, que foi a empresa que prestou esse serviço, 

para negociar de que modo iam fazer, eliminar aquela situação.Pera aí, 

gente!Não tem que esperar!A situação é gravíssima!A situação, a semana 

passada foi duas carretas, viua situação que ficou!Foram dois „truckão‟ 

quebrados,estouradas as rodas pra fora.Agora, gente, será que, pelo amor de 

Deus!Não tem como chegar na empresa,na pedreira e dizer assim:“Eu quero 

dois caminhão de rachão e chegar e colocar ali, pelo menos!Gente, é uma 

empresa que nós temos na nossa cidade, até porque eu já vou dizer bem claro: 

até porque oferece água para nós tomar.A prefeitura busca água lá e não ter 

essa sensibilidade de chegar e colher?O Luiz,rapaz,é uma pessoa que se 

prontifica a comprar, que nem ele comprou lá para a entrada lá, saindo do 

asfalto, comprou uma carreta de bica corrida para ser jogado lá, pra poder sair 

os seus caminhões com água.Agora hoje a gente vê no meio da ladeira, 

hoje,está aí, o Leonardo foi lá fotografou,o caminhão está lá atravessado! O 

pneu sumiu dentro de um buraco daqueleque realmente é uma mina.Um 

serviço que realmente não foi feito perfeito, concordo, mas até pela engenharia 

que houve na época, eles podiam saber que ali existe duas minas que cruzam 

aqueleasfalto.Então que quebra mesmo, não tem... Infelizmente se não 

fizeruma drenagem bem, realmente, todos que passar realmente a situação é 

essa.Agora o que me deixa indignado é deles não tomarem uma providência e 

já foi a semana passada, estamos até hoje vendo a situação que está!E dizer 

que não pode ir lá levar um caminhão de rachão pra jogar ali dentro?Pelo 

menos para os caras, as carretas passar com a água.É brincadeira, rapaz!Isso 

é coisa de emergência, não tem que dizer: “Ah, não posso,eu não tenho um 

caminhão”, não tem essa história,se for pra alugar um caminhão, tem que 

alugar um caminhão!Eu tenho certeza que se chegar na pedreirae pedir para o 

caminhão levar, ele leva lá, eu tenho certeza absoluta que o André chega lá e 

manda levar um caminhão de rachão lá! Agora é falta de quê? De interesse. 

Vai esperar quando? Primeiramente digo: se é com o Carlinho, que foi a 

empresa que prestou esse serviço para atender, quando, se a situação está 

desde a semana passada do jeito que está?Então, o que deixa a desejar não é 

que a gente está aqui falando mal do prefeito ou qualquer coisa, não.Só que a 

gente fica indignado com essa situação.Eu sempre falo o que é emergência; 
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emergência são as coisas que estão precisando no momento e que você deixa 

para depois.O que é para hoje foi pra ontem! São situações que se passa, e a 

população fica aí que nem... o carro fica atravessado e ninguém passa! Então 

são essas coisas que eu tinha pra falar a respeito de lá, dessa estrada. Agora, 

disso aí, eu desabafo nesse sentido, porque eu estive lá essa semana já por 

duas vezes e a gente se sente muito o que o Luiz fala, e dói no coração, não é, 

João? Fala ao Leonardo: “Vê o que é que precisa, o que eu tenho que pagar! 

Mas eu quero que venha; eu não tenho caminhão pra trazer rachão aqui e 

tudo, agora, vê quanto é que custa que eu pago”. Isso é vergonhoso!Chegarum 

proprietário de uma empresa dizer isso e não ser atendido!Se fosse uma 

pessoa que não quisesse compartilhar com nada, tudo bem, mas a pessoa 

precisa chegar:“Preciso de duas carretas”, “Compra.”.Agora, atenda!Quem tem 

o maquinário é a prefeitura e depende depoucos maquinários, mais atenda,vai 

atender a pessoa.Agora vou falar de muita luta que a gente lutou talvez por uns 

seis pedidos, mais ou menos, desde outras gestões, mas graças a Deus agora 

alguns falando bem, outros falando mal da nossa rotatória ali,nosso desvio dali 

atrás da igreja, né?Então eu só tenho que agradecer ao Alex Martinelli, porque 

eu pedi muito para ele; somente na mão dele, só para ele eu mandei parece 

que três requerimentos, ele sempre dizia:“Vereador,estamos aguardando aí 

compra das tintas, quando comprar as tintas, a gente vai fazer”.E vem hoje, 

vem amanhã, e tive a felicidade, não estava aqui, mas o nosso Presidente me 

ligou:“Vereador,está sendo concluído hoje”.Então fiquei muito feliz!A gente fica 

feliz quando a gente luta, batalha pela melhoria do nosso município.Então eu 

fiquei muito feliz e temos agradecer realmente o Alex Martinelli e agradecer ao 

Prefeito, porque eu tenho certeza que tem o aval do prefeito, eu não posso 

jamais deixar de falar o nome dele, então o Executivo é quem manda,então a 

gente nunca pode esquecer do bem que se faz pelo nosso município.Então é 

uma das coisas que eu não falei na Sessão passada, mas hoje eu queria 

realmente fazer esses agradecimentos realmente ao Alex.E só quero desejar a 

Deus que tudo que a gente realmente... eu sei que está sendo difícil, mas, que 

nemoPresidente falou, tendo coragem,tendo empenho, todos nós conseguimos 

fazer alguma coisa.Agora se realmente for do jeito que ele falou, que fica 

esperando porque esperaDeus mandar mais chuva, não!Acredito que com toda 

chuvarada queestá, vamos esperar mais o quê?Agora que o tempo dá uma 

clareada e nessa clareada do tempo é que eu quero ver se realmente „nêgo‟ 

vão trabalhar!Aí, sim, aí nós podemos pegar pesado, porque sabemos 

que...porque material, falaram que não tem material, material está na pia. 

[inaudível] fotografar e mostrar,está aqui,ó. Antes dizia:“Vem um caminhão de 

material”.Hoje não vem um caminhão,não; hoje tem vários e vários „truckão‟e 

estão enterrados lá para quem quiser ver.Então eu acho que isso aí não tem 
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desculpa hoje mais. E muito obrigado a todos, que Deus abençoe!”.OVereador 

José Rodrigues Lares solicita se retirar do plenário, visto não haver matérias a 

serem deliberadas. O Sr. Presidente acata o pedido do Vereador e concede 

sua retirada. O próximo inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Meloque, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente,Mesa Diretiva,Nobres 

Pares, imprensa, todos aqui,o qual queria cumprimentar o Bispo aí, nosso ex-

agente da Defesa Civil.O que eu gostaria de comentar aqui apenas, assim, é 

que quando a gente declarou, sugestionou que fosse feito o estado de alerta, é 

para que certos ritos deixassem de serem tomados.Não é mais questão de 

licitação, é questão de emergência, questão de urgência, a questão de vida 

que está em perigo, questão do Lambari que perdeu a casa dele lá, é que 

estão aí, o pessoal do Alvorada que perdeu todos os móveis, é questão de 

pessoas que não estão conseguindo sair da sua casa para ir para a 

escola.Então quando se decreta estado de emergência, o prefeito pode tomar 

atitudes como o quê?Trazer para aCâmara aqui para votar um suplemento, um 

crédito suplementar, efetuar, contrair dívidas, desde que justificado.Mas acima 

disso tudo, para isso também ocorrer, precisa do que falou?De peito.Precisa de 

arrojo, precisa de postura e conduta.Cobrar as empresas como Sabesp, que 

exploram aqui, isso é condição que já deveria ter sido há muito... nós estamos 

vivendo de promessa desde eles explorando a gente.Como também bem 

lembrou o Jorge, oDAEE, as empresas que aqui nos injeção, nossos interesses 

aqui, agora o que a gente está precisando hoje é deatitude pronta.Quando eu 

citei o Alexandre aqui da terraplanagem, pode ser qualquer outro.É porque eu 

sei que ele tem uma máquina de desassoreamento de córregos, uma máquina 

específica para isso.Então deve-se contratar,falar:“Alexandre, eu vou contratar 

você, você me vê o serviço que eu preciso fazer, né, um preço comum aí, e a 

gente vê como é que paga depois”.Mas precisa-se do quê?Precisa de peito, 

precisa que os secretários não coloquem questões ambientais na limpeza dos 

córregos, porque o que vale mais do que até uma própria árvore ou alguma 

coisa do sentido natureza, é própria vida humana que se põe em risco, 

né?Uma vida tem, sim, um valor imensurável, e relações desses córregos que 

estão no perímetro urbano, eles devem ser desassoreados de tempos em 

tempos.Já faz tempo que não foi feito mais o desassoreamento, deveria ter 

sido feito.É uma promessa da Sabesp que já vem desde o contrato aberto da 

outra gestão,mas eu acredito que agora que a gente está tendo esse problema 

também, há de haver uma comoção de nós,Vereadores, todos cobrar com mais 

peso, tanto o Poder Executivo como a própria Sabesp, enfim, e chamar 

também à baila aqui para que todos tenham noção do que é um estado de 

alerta, um estado de emergência.Esse estado, ele não pode ficar esperando 

licitações, ele não pode. É estado de emergência, é para ontem as ações que 
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devem ser tomadas. Então é isso que eu quero deixar bem claro e bem 

saliente.Porquê?A cobrança que todos estão tendo, tenho certeza que são 

muitas,como disse aqui o Vereador Junielda Costa Camilo, o Vereador também 

Fernando, para quem não se esconde,é isso mesmo, a gente está aí para ser 

cobrado.Mas a gente precisa levar isso ao Executivo e o Executivo e entender 

e ter lá secretários competentes para realmente colocar isso em prática, 

né?Está na hora do nosso prefeito colocar a mão mais pesada e pedir 

ações.São já cinco meses ou seis meses de começar a cobrar resultado de 

cada pasta, entendeu?Essa época é uma época que secretário nenhum 

deveria tirar férias, nenhum,tá? “Ah, mas é direito”, não!Como é funcionário 

concursado, a educação está com aluno que não chega, é problema de 

Secretaria de Educação!Tirar férias numa época dessa é quase que uma 

brincadeira.Deveria se ter o quê?A postura de ficar, e quem está afim de 

assumir um cargo desse comissionado, de força, tem que ter a 

responsabilidade e sacrifício que tem que fazer.O secretário tem que se doar, 

como tem alguns se doando, mas tem muitos ali que estão de 

brincadeira.Estão sentando em sofá, secretários, diretores ali, estão fazendo 

politicagem e politiquinha.A gente tem que começar a parar com isso daí.Isso 

eu já criticava no governo interior do prefeito Jarbas, sempre fui crítico a 

isso.Aqui a gente não deve ver legenda, a gente deve ver o quê?Os anseios da 

população.Então o resultado precisa começar aparecer.Eu estou aí para quem 

quiser fazer requerimento e assinatura que seja mais contundente em relação à 

cobrança, como também faço de elogio eparabéns quando aquieles acertam 

também.Eu estou à disposição.Eu acho que é hora de a gente levar em 

uníssono aí os pedidos da população, como foi do senhor Laércio que esteve 

aqui, falou com vários Vereadores,e é para isso que nós estamos aqui.Outra 

coisa,Sr. Presidente, como eu fiz às pressas o requerimento, eu coloquei o 

nome de algum Vereador, eu peço autorização,como já foi matéria aprovada 

por todos, para eu poder redigir melhor o requerimento em questão de nomes e 

de concordância nominal,tá ok?Muito obrigado a todos!”. O Sr. Presidente 

concede o pedido do Vereador. O Vereador Jorge Mishima solicita um aparte: 

“Sr. Presidente, se o Sr. permitir, eu, a 15 dias atrás ou mais, eu sugeri também 

que fosse feito... que o perfeito decretasse esse estado de emergência, mas 

antes disso, eu já tinha conversado com o deputado André do Prado. André do 

Padro e Márcio Alvino são deputados que olham com carinho por nosso 

município e, naquela oportunidade, o André, aassessoria do deputado André 

do Prado disse que era só... estava aguardando esse decreto pra que ele 

encaminhasse junto, e eu acabei de ligando de novo para a sua assessoria e a 

assessora Regina disse: “Nós estamos aguardando esse decreto. Estamos 

aguardando para ir imediatamente ao superintendente do DAEE.”.Eu quero 
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dizer que o deputado André do Prado sempre foi batalhador para o nosso 

município, né? E espero também que os outros Vereadores que trabalharam 

para outro deputado façam o mesmo que eu estou solicitando junto aos 

deputados, que tome providências!Como tiveram voto aqui, 

Marcelo,Sr.Presidente,nada mais justo que cobrá-los, né? Nós temos dois 

deputados da região aqui, se não me engano, é dois de Mogi, mas eu já entrei 

em contato já uns 15 dias antes prevendo o que ia acontecer, porque não 

adianta nós solicitarmos motoniveladora... vai acabar com nosso município 

mais ainda.Eu não estou aqui para defende-los,eu sou crítico também!Mas não 

é o momento, não é o momento!Eu poderia muito fácil dizer: “O Inho fez 

cagada, o Jarbas, piorainda”, quegraças a Deus,eu não votei nele, tá 

certo?Mas então não devemos, assim, ficar pedindo.Realmente tem coisa que 

não tem cabimento pedir.Se você passa uma motoniveladora numa estrada 

que ainda é intransitável, fica difícil!Houve uma época, Sr.Presidente, só para 

concluir, que eu mesmo solicitei que passasse uma motoniveladora na estrada 

lá do... na frente da fonte.Conclusão: ninguém saiu mais.E aí caíram em cima 

de mim!Como é que eu vou saber asintempéries? Vou pedir para passar, aí 

caiuma chuva...mas agora nós estamos cientes que o mês de março é mês de 

chuva. Se ficar pedindo... eu sei que tem cascalhamento que éem caráter de 

urgência, eu concordo com tudo isso aí, mas... só... obrigado,Sr.Presidente, é 

que eu já entrei em contato novamente com a assessoria do deputado André 

do Padro e está aguardando para ir imediatamente a hora que chegar,ele vai à 

superintendência para trazer essa máquina. Obrigada.Sr.Presidente.”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves ressalta: “Eu tenho a cópia no meu 

gabinete que eu solicitei hoje ao procurador jurídico, eu solicito à direção da 

Casa que escaneie a cópia desse decreto, pegar no meu gabinete, escanear 

com impressão de duas folhas, escanear uma cópia e encaminhar para o e-

mail de cada um dos senhores Vereadores assim que terminar a Sessão, ok? 

Porque aí, pelo menos até chegar o ato oficial, deve estar protocolando hoje e 

tal, porque devido ao feriado, deve estar protocolando hoje, mas já antecipo 

que já disponibilizo, Vereador Jorge, se quiser uma cópia, pode passar no meu 

gabinete e também será retirado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicitou pela ordem: “Gostaria de aproveitar também, foi até um lapso 

meu, aproveitar o convite que eu recebi do deputado André do Prado para ir na 

posse dele quinta-feira, mas eu vou aproveitar e vou levar muito requerimento 

também.Eu gostaria até que essaPresidência pudesse elaborar um para nós 

assinarmosem conjunto,porque eu trabalhei demais para que ele fosse reeleito 

aqui também na cidade, então agora vou também levar lá nossa necessidade, 

nosso clamor lá.Então quinta-feira vou lá dar os parabéns, mas já quero dar na 

mão dele um calhamaço de pedido, tanto para intervir junto à Sabesp, tanto 
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para ele intervir, como o Jorge disse, no DAEE, pra gente pedir alguma 

intervenção dele, porque,olha, também de agora ele entendero que estamos 

passando aqui, porque senão chega só também na época da eleição, a gente 

vai e trabalha, tem que ter agora o respaldo do deputado aqui.Eu, odeputado 

que eu trabalhei que ganhou aqui, vocês podem ter certeza: eu vou cobrar 

ele.Quinta-feira convido quem quiser a assinar, bem como se quiser ir lá dar os 

parabéns, mas entregar em mãos e fazer um pedido das necessidades aqui, 

que sejam atendidas, né? Porque é hora também de ele se mover e atender a 

gente aí junto às autoridades do estado com essas empresas aí que o Jorge 

falou, o DAEE, que só fazem pouco, só sabem vir brecar as bombas aqui do 

agricultor quando falta água. Como também a Sabesp, que só serve pra auferir 

lucro aqui. Pra não limpar um córrego que está há três anos prometendo, que 

veio o superintendente. O Sr. lembra, Sr. Jorge?Nóséramos Vereadores lá na 

gestão passada.Prometeu fazer a limpeza dos córregos aqui, prometeu fazer o 

chorume do Cemitério novo, fazer análise de solo de chorume.Não fez nada, 

entendeu?Então a gente tem que pedir para o deputado intervir para a gente 

isso aí também.Muito obrigado!”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

se desculpa, dizendo: “Bom peço desculpa aos Vereadores que ainda estão 

inscritos, mas eu acho que o tema é até relevante e é passível de 

compreensão dos nobres colegas.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente,Nobres 

Pares, a imprensa aqui presente, os munícipes,boa tarde a todos!Esse tema 

tão sugestivo na data de hoje é de suma importância, haja vista que todos os 

meios de comunicação estão trabalhando em cima dos alagamentos e 

deslizamentos de terra que têm acontecido desde às 21 horas de ontem até o 

amanhecer de hoje.O Alto Tietê, Ribeirão Pires, São Paulo, principalmente 

Zona Leste, a Marginal Tietê, Avenida do Estado e muitos setores na nossa 

região totalmente embaixo d'água; famílias inteiras ilhadas, e mais grave que 

isso tudo: porque passa seis,sete horas, como aconteceu, já não tinha mais 

água no local.A água chegou a atingirdois, dois metros e meio das 

construções, famílias indo para cima do telhado e, em meio a isso tudo, 12 

mortes.Tivemos um deslizamento de terra em Ribeirão Pires, onde uma família 

que comemorava um aniversário na noite de ontem teve quatro mortes, 

inclusive o aniversariante.Então algo que entristece muito a gente acompanhar 

esse tipo de notícia.Pessoas que viram corpos boiando, né, na zona leste; 

numa mesma rua, duas pessoas perderam sua vida vítimas de afogamento na 

enchente.Então é algo que nos preocupa muito. E o que já foi colocado a 15 

dias atrás aqui, o pedido do estado de alerta,estado de emergência não previa 

essa chuva que deu essa noite, mas já sabendo que as nossas estradas estão 

em situações precárias, a nossa cidade, sem recurso, está passando por 
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dificuldade.Agora temos ainda mais, devido a tanta chuva, as calamidades que 

vêm acontecendo. Então precisa realmente usar esse momento de tragédia 

para tirar algo de bom, sim, clamar o estado de alerta, estado de emergência.E 

como o próprio Vereador Marcelo falou, tirar a burocracia de licitar e leva tempo 

e tal... e cria-se, de repente, uma aquisição no momento de emergência.A 

contratação de um serviço, ainda que seja para desassoreamento, ainda que 

seja para fazer alguma manutenção que vise evitar futuros danos, que possam, 

Deus o livre, ser maior do que a gente já teve nos últimos dias.Também é 

noticiado aí nos meios de comunicação que a barragem do Rio Jundiaí, ela 

está muito prestes a atingir o seu nível máximo. Então a lâmina d'água está 

quase que na sua total capacidade.Significa que nos próximos dias a previsão 

continua sendo de chuva, não de chuva como a que deu ontem, mas chuva 

pequena, chuva média vai continuar acontecendo. Então possivelmente vai ter 

que abrir a liberação da comporta para que não aconteça um mal maior.E se 

acontecer essa liberação, então aí a baixada vai ter problema seríssimo.Isso, 

nós estamos falando da barragem do Rio Jundiaí que não nos atinge 

diretamente; ela coleta água do rio Tietê que é transportada para o Rio Jundiaí 

e, de lá, para o abastecimento.Não nos atinge diretamente,mas a gente não 

está falando só daqui, estamos falandoda zona leste ede tantas outras cidades 

que estão passando aí por situação semelhante à nossa, né?Agora aqui 

também a gente não pode em momento algum descuidar, porque senão fizer o 

trabalho do desassoreamento doscórregos, se não fizer um trabalho 

preventivo, nós corremos um sério risco de ter problemas maiores.Então aí 

vale o clamor junto ao poder público, né, junto à prefeitura e junto a todos os 

setores, Sabesp,DAEE, para que a gente possa somar força e fazer aí todo o 

trabalho necessário para que as famílias não venham pagar um preço tão alto 

como a gente viu nessa noite, 12 mortes em uma noite.A gente não pode 

simplesmente colocar a culpa na natureza.A natureza, de repente, choveu 15 

dias em nove horas, tudo bem, mas e o que nós estamos fazendo para 

prevenir os problemas?Então assumamos a nossa culpa todos: os Vereadores, 

prefeitos e as autarquias aí,porque precisamos prestar conta para asfamílias 

que sofrem nesse momento.Então,no mais, um grande abraço a todos e muito 

obrigado!”.O próximo Vereador inscrito é o VereadorRobério de Almeida 

Silvaque, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor Presidente,Mesa Diretiva, 

uma boa tarde!Nobres Pares,boa tarde!População aqui presente, representante 

aqui do Jornal Acontece; o Márcio do Jornal do Povão, que está sempre nos 

acompanhando aí, uma boa tarde a todos!Nesse momento, eu venho fazer uso 

da Tribuna para falar, não para bater, não para falar mal do Prefeito,não, não é 

isso, tá?Eu só acredito que infelizmente o prefeito já pegou a prefeitura numa 

péssima situação, né?Mas também acredito que chegou a hora de ele assumir 
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o posto dele falar:“Eu sou o Prefeito e vou trabalhar”.Coisa que, devido a tantos 

problemas que vêm acontecendo no nosso município, ele não fez ainda.É 

muito fácil a gente falar:“Poxa vida, o Prefeito só tem um mês na 

administração.O que que dá para ele fazer?”.Aí vem o segundo mês... terceiro 

mês...quarto mês... o quinto mês!Então é por isso que eu falo:está na hora de o 

prefeito mostrar o seu trabalho e mostrar como...São seis meses, né?Seis 

meses, me desculpem. Então não é nem cinco meses, são seis meses. Então 

já está na hora de ele falar:“Eu sou o Prefeito, eu vou trabalhar”.E que que 

acontece?Dentro do nosso município, na realidade, nunca foi feita uma 

prevenção.Nobre Vereador Sergio,parabéns, foi feliz na fala.Só que, assim, eu 

não me sinto culpado, não, até mesmo porque o poder de execução não é do 

Legislativo. O poder de execução é, sim, do Executivo.Então é do Executivo 

que nós,Vereadores, temos que cobrar.Eu não me lembro qual foi o Vereador 

que falou aqui em sigla partidária, em partido político.Os 13 Vereadores têm 

que esquecer a sigla partidária e juntos trabalhar por Biritiba Mirim. Onobre 

Vereador Jorge Mishima também foi feliz: de que que adianta fazer um monte 

de requerimento agora para fazer uso da motonivelamento?Só que quem mora 

no centro também está sofrendo.Só que quem está sofrendo muito mais é o 

pessoal que mora nos bairros mais afastados.Esse pessoal está sofrendo, 

porque esse pessoal... a van não está mais indo mais buscar os filhos para ir 

para a escola.Eu tive uma conversa onde foi falado para mim:“Robério, a 

criança não vai ficar com falta, porque a gente está sabendo do problema do 

nosso município”.Só que o problema não é a criança ficar com falta.A falta, já 

está falando que não vai ficar com falta.Mas e o aprendizado? Será que vão 

colocar aula de sábado e domingo para perder esse tempo perdido?Eu acredito 

que não.Eu acredito que não.Pelo menos até agora eu não estou sabendo de 

nada disso.Então, gente, hoje foi a primeira vez que eu cheguei atrasado aqui 

nessa Sessão.Precisei, falei com o Presidente para poder consignar em ata a 

minha presença.Só que, assim, eu falo nessa Tribuna: fui socorrer uma pessoa 

que estava descendo com uma moto levando um funcionário ali do Ferreira, do 

Cruz das Almas.Caiu com a moto, a moto caiu por cima dele por causa do 

barro. E aí?O rapaz lá vai parar de trabalhar? Então, gente, o que precisa ser 

cobrado mais ou menos no mês de setembro é que a prefeitura faça uma 

prevenção, se prevenir,porque se todo mundo sabe já o tempo das águas,é 

onde tem as chuvas mais fortes.Então eu acredito que é válido também fazer 

uma prevenção para que o nosso município... o nosso município não passa 

pelo que estar passando hoje.Não é simplesmente passar motoniveladora 

mesmo.Infelizmente o nobre Vereador Jorge Mishima não está aqui, mas eu 

tenho certeza que a motoniveladora, se passar na chuva, vai ficar bastante 

ruim, ninguém vai sair de casa.Mas precisa, sim, da motoniveladora para poder 
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passar nessas estradas que não estão mais em condições de uso.Ou seja, 

perdemos 100% das nossas estradas na área rural.Isso aí, os Vereadores que 

estão sempre também na área rural estão sabendo disso, têm ciência disso, 

tá?Não, não estou falando só do bairro do Nirvana,não.“O Robérioestá falando 

do bairro do Nirvana porque ele mora lá”.É fácil, é fácil falar do bairro do 

Nirvana.Todo dia eu tenho que passar naquelas ruas.Eu falo de... eu falo de 

vários bairros, os bairros mais afastados que a gente têm.Até o Castelano, o 

Vale Verde não tem mais condições também de andar no Vale Verde, tá?Então 

são esses bairros mais afastados, e o motonivelamento realmente é bom, só 

que se vir a chuva, vai complicar um pouco mais.Só que toda a população, a 

população biritibana sofreu até agora.Eu acredito que já vai começar as 

estiagens.Mês de março ainda é um mês que tem bastante chuva.Só mais uma 

vez eu vou falar para não estender o tempo: esquecer a sigla partidária e todos 

nós, juntos, cobrar do Executivo, porque o poder de execução é apenas do 

Poder Executivo.Aproveitando a fala do Jorge Mishima, eu trabalhei também 

para o meu deputado André do Prado, então eu vou cobrar dele.Eu vou cobrar 

do André do Prado, eu vou cobrar do Márcio Alvino.Então são dois deputados 

para o qual eu trabalhei,então eu tenho direito de cobrar, porque a população 

vem cobrar a gente aqui e eu vou cobrar de quem eu ajudei.E até o momento 

ele não falou “não”, muito pelo contrário.Falei também,nobre Vereador Jorge 

Mishima, tenho falado com ele esses dias e é exatamente aquilo que o senhor 

fez a colocação: ele está aguardando realmente esse decreto;o Presidente já 

está encaminhando para os nossos e-mails e a gente tem que tomar uma 

providência o mais rápido possível. Muito obrigado a todos, tenham uma boa 

tarde e fiquem com Deus!”.E não havendo mais inscritos para fazerem uso da 

Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz as suas 

considerações finais:“Antes de encerrar apresente Sessão,encontra-se sobre a 

mesa dessa Presidência o decreto 3393, de 7 de março de 2019, que dispõe 

sobre a decretação de situação de emergência em todo o território de Biritiba 

Mirim.Eu vou encaminhar para vossas excelências, mas eu vou aproveitar para 

ler esse decreto em plenário, paraque fique constado nos anais da 

Casa:“Walter Hideki Tajiri, Prefeito Municipal de Biritiba Mirim, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os artigos 21, inciso 8º e 99, inciso 1, alínea a, 

ambos da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim e, considerando que o 

município de Biritiba Mirim possui cerca de 450 quilômetros de estradas rurais 

não asfaltadas, considerando as intensas chuvas ocorridas no mês de fevereiro 

de 2019, com índices pluviométricos vultuosos,considerando que as estradas 

rurais estão intransitáveis por conta das ocorrências de chuvas volumosas de 

áreas, considerando que mais de uma centena de famílias que residem na 

zona rural deste município encontram-se praticamente ilhadas, com restrições 
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agudas para locomoção, considerando-se que na zona rural residem enfermos, 

crianças especiais, idosos, todos com necessidades inadiáveis, considerando 

que grande parte dos alunos residentes na zona rural onde estão concentradas 

as escolas municipais, estaduais e particulares, utilizam transporte para se 

locomover, necessitam de vias estáveis, considerando que é dever do poder 

público fornecer serviços públicos de qualidade aos cidadãos, decreta:Art. 1º: 

fica decretado em todo o território de Biritiba Mirim estado de situação de 

emergência. Art. 2º: fica o secretário de governo incumbido, no prazo de 24 

horas, formar comissão de crise para socorrer munícipes e reparação de 

estradas rurais do território de Biritiba Mirim, convocando-se secretários, as 

pastas, servidores comissionados ou não e, sobre o convite, 

principalmente,Vereadores, através do Excelentíssimo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim,este último, na condição de custos legis. 

Art. 3º:deverá a Secretaria de Obras, através do seu secretário e diretor, 

empenhar todos os esforços de pessoal e material para a reparação imediata 

das estradas rurais, podendo, através do presente decreto, requisitar, solicitar, 

convidar empresas, pessoas físicas que possuam máquinas e equipamentos 

para recuperação das estradas municipais, abrindo-se processo administrativo 

para cada um, posteriormente, compensando-se os mesmos nos termos da 

lei.Art. 4:A Secretaria de Obras deverá formar uma comissão interna para 

enveredar por todas as estradas rurais e indicar os pontos mais necessitados 

para imediata reparação, devendo fazê-lo com a convocação da pasta de 

Trânsito no prazo de 3 dias.Art. 5º: para cada reparação, existirá relatório 

detalhado do responsável, inclusive com as quantidades de material 

dispensado, gasto com combustíveis e pessoal, local de reparação, serviços 

executados, empregando-se o relatório ao presidenteda comissão, nomeado 

pelo artigo 2º do presente decreto.Art. 6º: todos os envolvidos deverão e 

poderão convocar voluntários com especialidades em todas as ordens para 

suprir o aqui determinado.Art.7º:Deverá a comissão nomeada no artigo 2º do 

presente decreto requisitar o serviço de acordo com a necessidade de qualquer 

uma das pastas dessa administração no tocante a socorrer pessoas, animais e 

bens.Art.8º:As despesas com a execução do presente decreto correrão por 

conta das dotações próprias do orçamento vigente.Art. 9º:Esse decreto entra 

em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, 7 de Março de 2019,54º ano de 

emancipação política, monetária e administrativa da cidade de Biritiba Mirim. 

Walter Hideki Tajiri, Prefeito Municipal registrado no Departamento Municipal 

de Administração e publicado no quadro de editais da Prefeitura Municipal 

nessa data supra. Marcelo Massahiro Sumiya,Secretário Municipal de 

Administração.”.Esse foi odecreto que foi baixado no dia 7 último, quarta-
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feira.Será encaminhado a todos os nobres para as providências 

necessárias.Ainda está sobre a Mesa também, foi protocolizado na data de 

hoje e, devido a data,o oficío da Secretaria de Segurança Pública, Polícia 

Militar Estado de São Paulo a Biritiba Mirim, 11 Março de 2019. Ofício do 17º 

Batalhão 01410/18, do Segundo Sargento, PM Anderson Ramos:“Senhor 

Fernando José Gonçalves,Presidente da Câmara Municipal.Assunto: 

convite.Com as minhas cordiais saudações, sirvo-me do presente para 

convidar os nobres Vereadores desta distinta Casa a participarem da palestra 

do senhor capitão da Polícia Militar Wilson Galvão Júnior, comandante da 3ª 

companhia de polícia referente ao programa de policiamento Vizinhança 

Solidária.Data e local: 19 de Março de 2019, às 19 horas, no Centro de 

Convenções de Biritiba Mirim. Aproveito da oportunidade para reiterar meus 

protestos de elevada estima e consideração, Anderson Oliveira Toyota, 

Segundo Sargento da Polícia Militar e encarregado administrativo.”E antes 

ainda de encerrar a presente Sessão, convoco para a próxima quinta-feira, às 

15 horas, quinta-feira é dia 15, é isso?Quinta-feira é a data da posse dos 

deputados, né?Então quinta é 14?Então convoco para quinta-feira... aposseé 

dia 15, é isso?Então convoco para a quinta-feira, dia 14, às 15h30, 

reuniãoconjunta das comissões para analisar todos os projetos que encontram 

com parecer jurídico dessaCasa.Ficam convocados para a próxima Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 18/03, no horário regimental.Não havendo mais 

nada a tratar,agradeço aos presentes e declaro encerrada apresente Sessão 

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

Mirim, 11 de março de 2019. 
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