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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019.  

 

Aos cinco dias do mês de agosto de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

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

Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista 

de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de 

Paula Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao 

Primeiro Secretário, Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 14 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 01 de julho de 2019; 2. 1ª Ata da 

Sessão Extraordinária do dia 05 de julho de 2019 e 3. 2ª Ata da Sessão 

Extraordinária do dia 05 de julho de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo 

de Matos requereu a dispensa da leitura das Atas. O senhor Presidente, 

acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. 

APROVADO.Em seguida, o Sr. Presidente solicita a leitura dos Ofícios nº 100, 

102, 103, 106, 108/2019, todos da Secretaria Municipal de Administração, dos 

ofícios 042 e 050/2019, do Instituto Biritiba-Prev, e dos Ofícios nº 427 e 

428/2019, do Gabinete da Prefeitura Municipal.4. Ofício n.º 100/2019 - SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portarias n°194 ao 197/2019; *Contratosn° 28, 31, 32, 34, e 035/2019; *Termo 

Aditivo n° 03 ao Contrato n° 046/2016, Termo Aditivo n° 03 ao Contrato n° 

047/2016, Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 016/2019, Termo Aditivo n° 01 

ao Contrato n° 027/2018.5. Ofício n.º 102/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portariasn°198, 199, 202, 

204, 206/2019; *Lei Complementar n° 205 de 05 de julho de 2019; *Leis 

n°1.866, 1.867/2019. 6. Ofício n.º 103/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 200, 201, 203, 

205, 207, ao 215/2019; *Decreto n° 3.411 de 11 de julho de 2019; *Lei n° 

1.868/2019; *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 005/2019; *Contrato n° 33, 

36/2019. 7. Ofício n.º 106/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 216 ao 218, 220, 221/2019; 
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*Contrato n° 39/2019. 8. Ofício n.º 108/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 219, 222 ao 

226/2019; *Contrato n° 37/2019; *Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 043/2019. 

9. Ofício n.º 042/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da 

Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de maio de 2019. 10. 

Ofício n.º 050/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da 

Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de junho de 2019. 11. 

Ofício n.º 427/2018 - GAB – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – 

Informa Veto ao Projeto de Lei n° 053/2019. 12. Ofício n.º 428/2018 - GAB – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – Informa Veto ao Projeto de 

Lei n° 055/2019.Após a leitura dos Ofícios nº 427 e 428/2019, o Sr. Presidente 

determinou à Diretoria da Casa que encaminhasse os referidos vetos às 

comissões permanentes da Casa, além de pedir encaminhamento dos mesmos 

aos seus respectivos autores. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 193 a 

199/2019. 1. Indicação nº 193/2019, de autoria do Nobre Vereador Walter 

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

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que o mesmo tome as 

providencias necessárias para que seja feito o serviço de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada do Claro, Bairro Rio Acima. 2. Indicação nº 

194/2019, 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 pavimentação asfáltica ou manutenção da pavimentação (retirada de 

bloquetes e recolocação dos mesmos) na Rua Sebastião Silva, no Centro da 

Cidade, esta é uma reiteração da indicação 091/2019. 3. Indicação nº 

195/2019, 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 tapa buracos na Rua Marcelino Rodrigues de Morais Neto e na Avenida 

Lauro Albano dos Santos, localizada no Jardim dos Eucaliptos. 4. Indicação nº 

196/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria 

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz do Alto, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 037, 072 e 103, 131, 

157/2018, 040 e 103 e 151 e 186/2019. 5. Indicação nº 197/2019, Leonardo 

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

a Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Bélgica, Portugal e França, ambas no Bairro Jardim 
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Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação 

n° 092 e 150 e 185/2019. 6. Indicação nº 198/2019, 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 na Rua Peru, Bairro Parque Castellano, nesta cidade, em toda 

a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 178/2019.7. Indicação 

nº 199/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

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

junto ao Órgão Competente, providências necessárias para que seja feita a 

repintura de todas as faixas de pedestres e redutores de velocidade que se 

fizerem necessária. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 176 a 

185/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 176/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo analise o Anteprojeto de 

autoria desse vereador intitulado “Dispõe para que se torne obrigatório nas 

repartições municipais o uso de crachás por todos os servidores no exercício 

de suas atividades”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Queria parabenizar o nobre vereador Robério referente ao Requerimento nº 

176/2019, esse anteprojeto de lei, acho que é de suma importância devido à 

grande quantidade de funcionários que tem comissionados, e não há como 

identificá-los. Então queria parabenizar o vereador, e se eu pudesse assinar 

junto com o vereador, faço esse pedido ao vereador.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva responde: “Agradeço as palavras do nobre vereador e está 

autorizado a assinar, sim.”. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 177/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

sobre a aplicação e o cumprimento da Lei n° 1.789 de 13 de setembro de 2017. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE 

MIRANDA. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 178/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feita a reposição do asfalto na Rua João Clovis de 

Barro, n° 317, Nova Biritiba. APROVADO. 4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 179/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a reposição do asfalto 

na Rua Anita Garibaldi, n° 56, Cruz das Almas. APROVADO. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 180/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

feita a reposição do asfalto em toda extensão da Avenida Nove de Julho, n° 78 

– Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única discussão e 
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votação o Requerimento nº 181/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que o mesmo junto ao Departamento responsável a roçagem e limpeza 

do terreno localizado na Rua José Antônio de Assis, atrás do Instituto Reviver. 

APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: “Eu 

gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika pelo requerimento e ir mais além, 

vereadora, ali sempre foi um foco de descarte de entulho, lixo, pela 

comunidade de um modo geral, não só a comunidade local, não. Muitas 

pessoas passam de carro lá e jogam seu lixo, seu entulho lá. O que cabe ao 

Poder Executivo é uma fiscalização um pouco mais rígida, porque a população 

cobra a limpeza da área, por ser área da prefeitura, mas ela mesma também 

não faz a manutenção da respectiva área. Então é a mesma coisa: „Olha, o 

quintal do vizinho está sujo‟, mas você não limpa o seu, né? E ali é mais além 

ainda: além do quintal do vizinho, que está sujo, você ainda vai e suja o do 

outro ainda. Então que haja uma fiscalização efetivamente da prefeitura nesse 

sentido de punir veementemente quem faz esse descarte irregular de lixo e 

entulho naquela localidade. Parabéns pelo requerimento vereadora Zuleika.”. A 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos responde: “Obrigada, Sr. 

Presidente.”. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 182/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri e que o mesmo junto ao 

Departamento Competente para que seja feita a colocação de pontos de 

iluminação e a rede secundária se necessário para a Rua José Antônio de 

Assis, no trecho final da referida rua que tem acesso a Rua João Makiyama. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 183/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feito a troca de lâmpada do poste na Rua Ivan 

Garcia – Km 18, Bairro Iroy. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 184/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

requerendo-lhe que no prazo de máximo de 30 (trinta) dias preste 

esclarecimento das providências que pretende ou já tomou, com relação ao 

bueiro localizado na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, próximo ao número 35, 

Jardim Vista Alegre, Biritiba Mirim/SP, em frente à Escola EMEF Nelson de 

Oliveira Camargo. APROVADO.10. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 185/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que junto a Secretaria da Educação, solicito a informação assim como 

explicação para cada ofício que este vereador protocolou, ou seja, uma 

resposta individual para cada ofício que foi protocolado, no setor de protocolo 

da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim com cópias entregues dos mesmos a 

Secretaria Municipal de Educação de Biritiba Mirim. APROVADO.Em seguida, 
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o Sr. Presidente solicitou a leitura das Moções nº 016 e 017/2019.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 11. Em única 

discussão e votação a Moção de Apelo n° 016/2019 – Ao Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que com urgência tome as devidas providencias em relação a 

conserto e/ou manutenção de todos os automóveis da Secretaria de Saúde. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o nobre vereador Robério e até solicitar ao nobre vereador assinar 

junto o requerimento tendo em vista que esse vereador é procurado por 

diversos munícipes durante o mês para levá-los para médico, e ultimamente 

tem acontecido diversas vezes a secretaria ligar depois do almoço para o 

munícipe que está contando com o carro para o próximo dia, e desmarcando 

de última hora, o que fica mais difícil ainda para o munícipe conseguir arrumar 

um outro carro. Sabemos que Biritiba não tem um hospital, não faz cirurgias, 

não temos diversos exames complexos, como endoscopia, colonoscopia, que 

são procedimentos que têm que ter acompanhantes, e acabam que necessitam 

e precisam de carros. Então espero que essa Moção de Apelo tenha algum 

retorno, porque está uma situação de calamidade. Parabéns pelo 

requerimento, nobre vereador!”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Também gostaria de parabenizar o nobre vereador pela moção; 

ratificando o que o nobre vereador Reinaldo disse, esse mês de julho 

houveram diversas pessoas que ficaram impossibilitadas de ir porque foi 

desmarcado em cima da hora. E a gente acompanha o trabalho da saúde, 

diversos procedimentos que são agendados fora do município, e há um número 

de falta muito grande, e você perde a consulta, você perde o exame, perde a 

cirurgia, e realmente os carro da saúde estão, em grande parte, danificados, e 

não há uma solução, porque faz tempo. E para um, para outro; daqui a pouco 

está uma situação insustentável; realmente há uma necessidade urgente de 

manutenção, e vou um pouco mais longe: um pouco de manutenção 

preventiva, antes que o negócio estoure! Depois que quebra o carro, „Ah, 

quebrou o carro.‟ Quer dizer, quem tinha a necessidade de manhã, com uma 

cirurgia, com exames que não é toda hora que você consegue o agendamento, 

então realmente está um caso insustentável, e faço minhas as palavras tanto 

do nobre vereador Robério quanto do nobre vereador Reinaldo. Muito obrigado, 

Sr. presidente.”. APROVADA.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE 

PAULA FRANCO. 12. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos n° 

017/2019 – A Professora Joyce Aparecida Camargo de Oliveira. APROVADA.O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: “Gostaria de 

parabenizar o vereador Sergio e solicitar autorização de vossa excelência para 

que eu possa subscrever junto com vossa excelência. Eu, na realidade, eu ia 

apresentar essa moção também, até por sermos amigos em comum da 



6 
 

professora Joyce, mas quando eu percebi que vossa excelência já havia 

apresentado a moção, não tinha como eu estar apresentando. Mas a moção... 

Muito mais do que merecido é o reconhecimento dessa Casa Legislativa à 

profissional Joyce, que foi professora aqui no nosso município, hoje leciona no 

município vizinho de Mogi das Cruzes; mas um trabalho espetacular que ela 

fez com seus alunos da cidade vizinha, e se inscreveu nesse prêmio, e até 

para a surpresa de muitos, ela foi classificada entre um dos melhores projetos 

dentre inúmeros projetos que foram apresentados a nível Brasil, ela foi 

agraciada com esse reconhecimento por esse instituto. Então de, se vossa 

excelência me permitisse, assinar junto com vossa excelência e parabenizar 

pelo trabalho apresentado, pela moção apresentada, vereador.”.O Vereador 

Sergio de Paula Franco responde: “Muito obrigado pelas palavras, e está 

permitido, sim, Sr. presidente!”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

comunica: “Bom, antes de passarmos aos inscritos na tribuna, comunico o Ato 

da Mesa nº 02/2019, que dispõe sobre a eleição para renovação da Mesa 

Diretora para o exercício de 2020 e dá outras providências: „A Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, usando de duas atribuições que lhe são conferidas 

por lei, resolve: art. 1º A eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim para o exercício legislativo de 2020 ocorrerá na 

Sessão Ordinária de 12 de agosto de 2019. Art. 2º O presente ato da mesa 

entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, 1º de agosto de 2019, Fernando José Gonçalves, Presidente da Câmara 

Municipal; Leonardo Venâncio Molina, Primeiro-Secretário; Jorge Mishima, 

Segundo-Secretário. Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim e afixado e publicado no quadro de editais da mesma na data supra. 

Vanderli da Penha Barbosa Renner, diretora de secretaria.‟. Então, informando 

a todos, como já havia dito na reunião, a eleição para o ano de 2020 se 

realizará na próxima sessão do dia 12, e os pleiteantes aos cargos de 

presidente, primeiro e segundo secretário e vice-presidente sabem qual é o 

procedimento a ser tomado junto à direção da Casa para inscrição das 

respectivas candidaturas. Caso haja dúvida, pode direcionar direto à secretaria, 

que passará maiores informações. Estou dizendo isso por que nós temos três 

vereadores que não participaram ainda da eleição da Mesa Diretiva: vereador 

Valter, vereador Fábio e a vereadora Zuleika... o vereador Juniel também, né? 

O vereador Juniel também não participou... Então caso haja alguma dúvida, a 

diretoria da Casa também estará à disposição para orientar da melhor maneira 

possível o seguimento do pleito.”.Em seguida, o Sr. Presidente solicita que o 

Primeiro Secretário fizesse a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos 

para fazerem uso da Tribuna.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Não havendo mais trabalhos, gostaria de solicitar a minha retirada da 
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Sessão.”. O Sr. Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário.O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Não havendo mais 

trabalhos também, gostaria de solicitar minha retirada também da Sessão, 

sendo que eu vou a um outro evento numa cidade vizinho.”. O Sr. Presidente 

concede ao vereador sua retirada do plenário.O primeiro Vereador inscrito para 

uso da Tribuna é o Vereador Jorge Mishima que, com a palavra, diz: “Eu 

gostaria de ser breve; eu vou tecer alguns comentários a respeito das 

secretarias do nosso município.Infelizmente nós sabemos da situação precária 

que se encontra nosso município em situação financeira, mas eu acho que falta 

capacitação para os nossos secretários.Tudo não funciona, infelizmente, no 

nosso município.Salvas algumas exceções,está a Deus Dará.E os secretários 

não têm culpa nisso; na verdade, quem tem culpa é quem indica o seu 

secretariado, que são secretários comissionados e nível de confiança. 

Infelizmente eu jamais vi uma situação dessa no nosso município.Acompanho 

desde o primeiro Prefeito Municipal José Oliva Melo Júnior, Joaquim 

Padeiro,Cid, José Maria,Benedito Freitas, Jairo,Jacaré, o Inho, o Jarbas...Mas 

infelizmente,Sr. presidente, o nosso prefeito, eu não vou dizer que ele é 

incapacitado, mas infelizmente ele não tem talvez o pulso firme para dirigir 

esse município.Para ser político ou prefeito ou vereador não é só querer, nós 

temos que ter nisso uma vocação.Tudo que nós fazemos,Sr. presidente, temos 

que ter vocação, olhando sempre,sempre para o bem-estar dos nossos 

munícipes.Infelizmente, infelizmente, nós estamos numa situação precária.Nós 

trombamos com funcionários ociosos, que ganham cinco, seis mil reais; 

secretarias inoperantes e não havendo a necessidade de existirem.Inúmeros 

municípios vizinhos nossos extinguiram a sua secretaria ou fizeram uma junção 

de secretarias, e nós temos secretarias que, na verdade, parece que... parece, 

não, com certeza são cabides de emprego.E não bastasse isso, é uma 

situação delicada a falar, mas comissionados são inúmeros também.Precisa-se 

de conserto de carro - não tem valores, não tem dinheiro.Precisa-se de tratores 

- não tem peças. São peças que não ultrapassam R$ 10 mil.Se nós fizermos 

uma junção de algumas secretarias, teremos com certeza dinheiro suficiente 

para dar andamento principalmente no nosso município, que é tão carente em 

obras e saúde.Então é lamentável essa situação.Eu falo, sabe, com dor no 

coração, porque eu gostaria,independente de que partido fosse, contrário ou 

parceiros de partido,gostaria que a prefeitura andasse.Infelizmente não está 

acontecendo isso.Precisa-se de fiscalização, por exemplo, como nós 

vereadores fizemos um requerimento a respeito da lixeira atrás da igreja do 

nosso município, cartão postal, diga-se de passagem, muito bonita; lá é um 

depósito de lixo a céu aberto.O que que falta nisso?Fiscalização.Porque vou 

dizer diretamente: o pessoal que tem restaurante, eles colocam seus lixos à 
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noite lá.Então tem que ter uma fiscalização para que cada comerciante ou cada 

munícipe tenha o seu lugar especial para colocar o seu lixo.Segunda-feira, eu 

tenho no meu celular,é vergonhoso!É uma lixeira a céu aberto!E são pessoas 

dos restaurantes,Sr. presidente, que colocam lá.Porque tem descarte de caixa 

de pizza, de extrato de tomate... Então são restaurantes que jogam lá.Porque 

não jogam na frente do seu comércio, será?Não é verdade?Então precisa, sim, 

de uma fiscalização, cobrar!Porque se tem multa para descarte de cadeira, 

mesa... e os alimentos, restos de carnes que estão lá?Eu conversei com o 

Farinha,Sr. presidente,essa semana, ele falou:„Jorge, não aguentamos 

mais!‟.Todo dia é a mesma coisa:jogamo lixo naquela esquina atrás da igreja.E 

aí nós sabemos... para concluir então, me desculpe,Sr. presidente; então é 

lamentável o que tem acontecido.E para amenizar a conversa,Sr. presidente, 

gostaria de parabenizar vossa excelência por esse semestre à frente da nossa 

Câmara Municipal.Parabenizar também a todos os vereadores que têm 

trabalhado de uma forma objetiva; às vezes, contundente,mas isso é 

necessário quando a administração é fraca.Muito obrigado, Sr. presidente.”.O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves agradece: “Eu agradeço as 

palavras de vossa excelência.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Sr. Presidente, eu gostaria... eu tenho que ir pra Mogi na clínica dentária. Se 

me permitisse, eu gostaria de me retirar. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

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

Vereador Lourival Bispo de Matos que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, 

Srs. Primeiro e Segundo Secretários, Srs. membros da Mesa, os pares, Srs. 

presentes, a imprensa!Esse momento que eu faço uso dessa Tribuna apenas 

para mostrar algumas situações que realmente nós passamos no nosso 

município.Eu venho realmente solicitando ao poder público,ao Executivo desde 

fevereiro, através do requerimento 038/2019.Devido à sua falta, se absteve, 

não me deu resposta, né?Então eu passei a visitar e fiscalizar cada escola do 

nosso município para realmente eu ver qual seriam as suas deficiências que 

estão hoje as nossas escolas municipais. Epor vários motivos que asnossas 

escolas hoje estão passando,gente, é gravíssimo! Eu solicitei ao Sr. Prefeito 12 

ofícios, 12 ofícios, para com que realmente ele tome providência.Eu estou 

encaminhando aqui, eu estou mostrando aqui, são 12 volumes de cada uma 

das escolas; está protocolado tanto para o senhor Executivo,Sr. Prefeito e 

também para a secretaria também, para com que amanhã não diga que não 

sabia das gravidades das suas escolas do nosso município.Eu vou citar apenas 

uma escola, a mais grave do nosso município:Helena Ricci.Gente, lá é 

lamentável a gente chegar e ver a situação que está aquela escola.Na época 

de chuva, não tem luz porque são obrigados a desligar as luzes, porque 

começa a dar choque nas paredes.A água está descendo nos disjuntores e 
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água permanecendo no solo.E realmente não tem uma fiscalização do Sr. 

Prefeito.Isso eu venho cobrando desde fevereiro, e nada foi respondido.Então 

por isso que eu fiz questão de cada escola...Hoje, o que eu estou mandando 

para ele aqui, pode ter um vidro trincado, ele vai saber.Só seele não pegar isso 

aqui, pegar para ler e ver, para depois ele ver quais são os problemas de cada 

escola.Mas se ele pegar cada volume desses aqui, de cada escola, ele vai ver 

o que realmente as escolas estão passando.Eu conversei com todos os 

diretores e merendeiras das escolas; realmente fiz questão de pôr ponto por 

ponto.Todas têm foto de cada item do que tivesse,dos acontecidos.Temos 

salas com quatro ventiladores, não funciona nenhum!Os vitrôssão fechados 

porque são antigos, eles não conseguem abrir.Então, no calor, é insuportável 

para essas crianças!Temos escola que é que nem aqui a Nelson, uma sala 

inteira não tem luz.Foram lá, furaram a parede, tiraram toda a fiação!Gente, é 

lamentável! Uma escola daquela, uma escola bonita e a gente vê uma situação 

daquela, você vê uma sala sem ter uma iluminação se quer,arrancaram até a 

fiação! Agora,pelo amor de Deus, Sr. Prefeito, vamos olhar!Eu digo isso de 

verdade e bato no peito: se eu fosse um prefeito, eu não ficaria dentro da 

prefeitura, não!Eu, com isso aqui que ele vai enxergar, eu estaria em cada 

escola vendo cada um problema, não precisaria vereador estar mandando, 

pedindo e solicitando; parece que estamos pedindo esmola.Não!Isso aqui, eu 

estou mandando para ele saber o que é um trabalho, como é quese faz um 

trabalho do Executivo, de olhar o que é o poder público, o que é a 

responsabilidade!Não é só sentar na cadeira e só assinar o papel, não!A gente 

tem que correr atrás também e ver os problemas.Não é deixar só pelo 

munícipe reclamar, não deixar só para a diretora, não é deixar para a 

 Secretaria de Ensino olhar, não, que eu sempre,às vezes, muitas delas, 

que nem eu tenho falado de todas as escolas, que elas às vezes se omitem de 

chegar e falar tudo,„Ah, não vou encher o saco do prefeito, não.‟.Só que eu, 

não; eu pus aqui,está aqui.Às vezes, teve vereador...eu gostaria que alguns 

vereadores estivessem aí, mas eles já saíram,acho que pra não ouvir isso aí; 

foram nas escolas... não sei, disse que foram nas escolas, mas em muitas 

delas que eu passei, disseram que o primeiro vereador que foi lá fazer esse 

trabalho fui eu; estiveram, me parece, que em duas escolas. Mas não tiveram 

coragem de ver o que está ali na Helena Ricci, de acima do fogão estar o teto 

despencando, estão lá as lascas assim, e as merendeiras fazendo ali, fazendo 

a comida e não tem outro jeito, e está lá todo descascado!Se duvidarem, 

podem ir lá pra ver se eu estou mentindo; eu tenho aqui tudo fotografado.Então 

isso é grave, gente, é grave!Então a gente não pode admitir uma certa situação 

dessa no nosso município.É que nem o nobre Vereador Jorge falou, gente, nós 

estamos além.Eu não sei onde é que nós estamos, mas parece que nós 
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estamos no espaço, parece que nós não convivemos dentro da 

sociedade!Gente, pelo amor de Deus, vamos olhar com os olhos,olhando as 

realidades!Sabemos que o município passou por uma tragédia,mas não por 

isso que deixamos, se sentamos e olhamos pelas dificuldades que têm no 

município, pelos acontecimentos que estão acontecendo!É muito difícil, e cada 

lugar, cada escola que eu tenho andado, os problemas são quase todos 

iguais,uns piores do que outros.Nós estamos aqui na Nelson, gente, é 

lamentável!Não vou dizer que é desse mandato, não, desde disso, já passou 

Jacaré,já passou Inho, já passou o Jarbas, hoje está esse. Mas será que nós 

vamos ficar até quando vendo um aguaceiro daquele sujo e imoral, que você 

está dentro da escola e você está sentindo aquele cheiro?Até quando vamos 

ficar?Porque quando fizeram aquele asfalto aí na porta do pátio da prefeitura, 

foi trocada toda...Você vê que ali lotava de água;depois que trocaram toda a 

tubulação, acabou!Acabou a água, mas ficou a parte de lá, uns 40 metros mais 

ou menos,que está tudo entupido. Gente, 40 tubos!Nós vamos pegar, abrir 

aquilo lá, vamos ter uma situação daquela!Os comerciantes e restaurantes 

fecharam tudo por causa... não tem condição,quem quer encostar lá para sentir 

o cheiro de...? Não posso nem falar!É coisa ridícula!Então, gente,eu fiz um 

requerimento ao Sr. Prefeito aqui,estou dando um prazo de 30 dias para ele me 

responder de lá da Nelson, desse esgoto.Estou dando 30 dias para ele me 

responder qual é a providência que ele vai tomar, porque se realmente ele não 

tomar as devidas providências,vou para o Ministério Público!Isso já disse e já 

está dito, porque não é possível pagar imposto para estarna situação que 

está.Pareceque estão num lixeiro!Ali não é lixo! Os estudantes estão lá, na 

hora da sua refeição, é aquele cheiro imundo,gente! Então vamos ter, pelo 

amor de Deus, vamos ter paixão!Vamos olhar com os olhos, sabendo de toda a 

situação, mas vamos lutar, vamos ver o que podemos fazer.Agora não 

podemos fazer de conta que nada está acontecendo.É por isso que esse 

volume aqui, então pode ter certeza, a secretária tem um volume desse eoSr. 

prefeito também tem um volume desse.Agora, se ele não quiser realmente 

saber...Aqui eu estou dando para ele, é o mesmo que eu estar trabalhando... 

Mas eu sou empregado dele, mas realmente quem me paga o salário é o povo, 

mas é ele que passa o dinheiro para eu receber; realmente é ele.Mas se ele 

realmente olhar item por item disso aqui, ele vai ver. E o assunto da merenda 

está aqui, o da merenda também está aqui. O da merenda está aqui disponível, 

porque fala aí que só falta merenda, que não sei o quê, coisa e tal. Em cada 

escola que eu fui, em cada escola, houve um fato isolado apenas do Carlos 

Prestes, um fato isolado. Teve dificuldade na época do Jarbas, tudo bem, aí 

veio no Tajiri... realmente, até fazer a licitação e tudo, criou um problema sério. 

Mas a partir de março para cá, gente, não faltou merenda!Fiz questão de 
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perguntar tanto para a diretora quanto para a merendeira - não faltou 

merenda!Pode até que seja um momento assim, vamos dizer,como se diz? O 

cardápio hoje seria macarrão e carne, pronto. Não tem, mas eles tiveram 

outros para substituir. Agora, não teve falta de merenda. Agora, é muito bonito 

você chegar, vou terminar, Sr. presidente, é muito bonito você chegar num 

depósito, escolher uma bancada que realmente não tem um pacote de nada e 

você tirar uma foto e depois você publicar! Mas você não olhou o lado em que 

estão todos os produtos. E como não tirou a foto e provou que ali também 

teve? Então por isso eu fiz questão de todos esses volumes aqui, para mostrar, 

e cada item aqui dos quatro contratos, estão aqui, ó, isso por isso de cada 

um... aliás, dos cinco contratos, estão todos aqui. E não faltou merenda em 

lugar nenhum até o momento. Então eu fiz questão de fazer isso aqui pra não 

falar besteira, pra não ficar dizendo que está visitando, Sr. presidente, que está 

faltando merenda, isso ou aquilo. Porque é muito fácil você falar as coisas, é 

muito fácil!Agora, você tem que provar.Agora eu estou aqui provando, porque 

estive lá,fotografei tudo e estou aqui com foto minha em cada setor que eu 

estive, vai ter as minhas fotos de cada setor mostrando realmente todos os 

problemas,tanto das escolas como também da merenda.Muito obrigado!Só 

queria dizer à população: muitos pais que às vezes são induzidos por dizerem 

que a merenda, seus filhos não têm merenda, não têm merenda!Pelo amor de 

Deus, gente, tem merenda!Pode ser que não seja de grande qualidade, mas 

não faltou merenda. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos!”. O próximo 

Vereador inscrito é a Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos que, 

com a palavra, diz: “Olá, boa tarde a todos!Os nobres vereadores, a mesa, 

todos os presentes e o pessoal de casa!Eu vim aqui falar para vocês que 

ontem eu participei de um evento bem legal e bonito, o Pedale Por Uma Causa 

2019, da esclerose múltipla.Esse evento aconteceu na cidade de Mogi das 

Cruzes.O evento promovido pela AME - Associação Múltiplos pela Esclerose - 

foi um passeio de bicicleta que acontece em 13 cidades nos meses de agosto e 

setembro; das cidades que aderem, podem participar de todo o país. Em Mogi, 

quem foi que organizou foi a Gatem. A Gatem é referência em todo o Alto Tietê 

no tratamento de esclerose múltipla e outras doenças neurológicas e 

autoimunes. Então eu venho aqui para parabenizar todos os participantes e, 

em especial, os nossos ciclistas aqui da nossa cidade, porque teve bastante 

aderência dos nossos ciclistas. Então parabenizo eles e todos por participar 

desse evento de conscientização; inclusive na volta, no retorno, pedalando, 

sofri uma pequena queda e ganhei alguns hematomas, inclusive esse aqui do 

queixo, gente.Mas muito obrigada, é isso que eu vim contar, compartilhar com 

vocês.Obrigada,Sr. presidente.”.O próximo vereador inscrito é o Vereador 

Fábio Rogério Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa tarde, mesa,boa tarde à 
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imprensa, todos os vereadores,boa tarde! Queria fazer aqui um momento de 

agradecimento,Sr. presidente e aos vereadores, a minha irmã de farda, a 

deputada Kátia Sastre, pelo envio de R$ 250 mil aí ao custeio da saúde, e 

mandou para nossa cidade no momento aí que está precisando, num momento 

de urgência.Agradecer também aos amigos, que fiz uma campanha aí para a 

gente poder levantar uma ambulância que está parada no pátio de obras da 

nossa cidade, junto com alguns vereadores que estavam presentes, fizemos 

um empenho aí, a ambulância logo,logo já vai estar rodando para a gente 

poder atender melhor aí o cidadão de Biritiba, ou seja,um empenho de pouco 

aí, amigos, a gente consegue fazer as coisas.Agradecer também aos...Essa 

semana fui vítima novamente, eu devo ser um para raio para fake, né? Então a 

gente foi vítima, e agradecer a ele dizer que... um frustradão!Continue assim, 

frustrado.Cada pedra que você põe aí é um alicerce aí para minha escada.E 

agradeço muito pelo Ibope que vocês estão me dando.E,Sr. presidente, 

parabenizar a todos os vereadores que estiveram presentes nesse recesso 

com a gente aqui; mostramos o trabalho aí, todo mundo trabalhou com afinco, 

né? Foi muito útil, todos,todos mesmo trabalharam aqui; alguns que ralaram aí, 

mas não vieram... Mas está bom!E muito obrigado e bom semestre a todos 

aí!”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves que, 

com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa,aos nobres pares, 

a todos que participam,aos funcionários da Casa.Como o vereador Fábio 

colocou,eu também gostaria de agradecer à deputada Kátia Sastre pelo envio 

da emenda parlamentar deR$ 250 mil para custeio da saúde, e também não 

poderia deixar de também citar, porque eu sempre friso aqui em todas as 

minhas colocações, que independente de bandeira partidária, o importante é 

nós reconhecermos quem tem colaborado com o município.Então além da 

deputada Kátia Sastre, que enviou R$ 250 mil em emendas para a saúde, para 

custeio da saúde, o Deputado Márcio Alvino também encaminhou R$ 200 mil 

para custeio da saúde, e o deputado Bertaiolli, eu até estranhei aqui, teve dois 

vereadores que trabalham para o Bertaiolli, mas não citaram isso, mas tiveram 

que se ausentar da sessão, mas o deputado Bertaiolli também mandou R$ 250 

mil para custeio de saúde e R$ 250 mil para a agricultura.É claro que isso é um 

trabalho que foi feito, realizado...Hoje tem muita gente que nem conhecia a 

deputada querendo sair na foto, dizendo que pleiteou e tudo mais, mas com 

exceção do vereador Fábio Mohamed, que nós já estivemos com a deputada 

em outras atividades já também cobrando essa emenda, mas quando nós 

estivemos em Brasília, a primeira comitiva,nós estivemos em Brasília, nós 

estivemos nos gabinetes de todos esses deputados, todos.Nós estivermos no 

gabinete da Kátia Sastre Deputada, nós estivemos no do Deputado Bertaiolli, 

Deputado Márcio Alvino, que foram os três que contemplaram o município 
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nesses pleitos.Tem ainda Deputado Alencar, que não houve uma 

contemplação; Deputado Roberto Lucena, também nós pedimos;Deputado 

Tiririca;Deputada Renata Abreu; tem uma série de outros deputados.Até estava 

conversando com o vereador Leonardo sobre isso e ele, em contato com a 

deputada Renata Abreu, ela se prontificou também a colaborar com o 

município com mais alguma emenda. Então esse é um resultado de um pleito 

que nós, na nossa ida a Brasília,nós conquistamos, e, no dia a dia, na 

cobrança no dia a dia, nós obtivemos esses êxitos.Então, reconhecer não só a 

deputada Kátia Sastre, mas reconhecer os deputados que têm encaminhado as 

emendas. Eu acho que o que é justo tem que ser dito, tá?Gostaria de afirmar 

de que provavelmente a semana que vem, mais precisamente na segunda-

feira, a prefeitura dá início às obras de pavimentação das ruas do Jardim dos 

Eucaliptos.Aquelas famosas ruas que passaram oito anos de uma 

administração, mais dois anos e meio de outra, mais um ano de um outro e 

ninguém... acabou que cada um empurrou o problema com a barriga, e esse 

problema começou a ser solucionado e agora vai chegar num desfecho feliz, 

que são as Rua Neusa de Fátima, Marinalva e a Domingos Ramalho e mais 

uma via de acesso do Jardim dos Eucaliptos.Que nós tínhamos dois imbróglios 

na cidade, que erao Jardim dos Eucaliptos e a Cruz das Almas;a Anita 

Garibaldi, a Luís Vaz de Camões e a Guerra Junqueira ali na Cruz das Almas, 

e tínhamos essas no Jardim Eucaliptos. A do Jardim dos Eucaliptos já está 

resolvida,provavelmente na segunda-feira a empresa já comece com as obras 

de pavimentação dessas vias, que é um pleito de mais de 10 anos daquela 

comunidade local. Então parabéns à comunidade por ter conquistado esse 

benefício.Das obras do Cruz das Almas,eu acho que o vereador Sergio, que é 

residente lá, e os demais vereadores devem estar cientes, a prefeitura dará 

início ao processo licitatório. Bom, para ser mais objetivo, eu espero que nesse 

segundo semestre nós temos diversos objetivos aqui na Casa; nós temos o 

Plano Diretor, que nós precisamos estar rediscutindo; nós temos o plano de 

carreira dos servidores,que nós temos que cobrar o Executivo disso, que já 

vem de anos e anos empurrando com a barriga e ninguém resolve nada; nós 

temos o Estatuto do Magistério, que paralisou e agora parece que está 

conseguindo retomar alguma situação,então precisamos retomar isso para 

colocar como objetivo até o final do ano a votação; nós temos o plano de 

saneamento que nós fizemos audiência aqui na Casa e agora, durante o 

recesso, e está vindo para a Casa o plano de saneamento que nós vamos 

estar discutindo, que é de fundamental importância para o nosso município; 

nós temos a questão do convênio com a Sabesp, que também participou desse 

plano de saneamento, desse novo convênio com a Sabesp, o formato, e eu 

quero informar a vossas excelências que, no dia do Plano Diretor, só pra 
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encerrar o meu tempo, que expirou, eu tive uma conversa com a gerente de 

planejamento da região, da Sabesp, e posicionei a questão do Legislativo 

quanto ao custo-benefício da assinatura desse convênio, e que a Câmara, ela 

estava muito reticente, por quê? Porque nós gostaríamos de saber o que a 

Sabesp ia nos conceder de benefício ao município. E formulei por escrito essa 

semana à Sabesp alguns questionamentos técnicos pra que a gente possa, 

posteriormente, sentarmos e avaliarmos uma proposta, uma minuta de 

proposta ao Executivo que possa ser apresentada à Sabesp. Então nós temos 

diversas outras coisas, como a questão da Zona Azul, a questão de 

regularização da feira livre; nós temos um segundo semestre bastante ativo em 

todos os trabalhos. Então eu acho que cada um, dentro das suas 

peculiaridades, independente dos trabalhos individuais, eu acho que nós temos 

alguns trabalhos macros que nós precisamos centrarmos forças pra que a 

gente possa construir uma cidade melhor. Muito obrigado pela compreensão e 

desculpe pelo excesso de tempo.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, Mesa 

Diretiva, nobres pares, a população que nos acompanha pelos meios de 

comunicação, a imprensa aqui presente, aos funcionários da Casa, boa tarde a 

todos! Gostaria de, nesta primeira Sessão, parabenizar a toda a organização 

da Festa do Divino de nossa cidade, que no mês de julho realizou tão brilhante 

festa.A comunidade católica esteve nesses dias em festa, realizando a maior 

festa religiosa do nosso município.Então parabenizar a todos os organizadores; 

parabenizar também ao padre de Ednei e ao padre Rogério pela sua excelente 

condução nos trabalhos e até salientar que no momento em que era aprovada 

a lei proibindo o uso de fogos, a lei nem sancionada estava e o padre e a 

organização da festa tomaram a decisão de não, em momento algum, soltarem 

fogos de artifício, né?Não soltaram em momento algum.Então não tirou em 

nada o brilho da festa, foi uma festa muito linda no sentido espiritual, no sentido 

material, e todos que estiveram lá puderam ser agraciados com tudo o que 

aconteceu nesses dias de festa.Também gostaria de agradecer a todos que 

votaram, que aprovaram comigo aqui a Moção de Aplausos à professora Joyce 

Aparecida Camargo de Oliveira pelo excelente trabalho que a professora Joyce 

apresentou, como lido na moção, foram mais de cinco mil trabalhos do Brasil 

todo, onde ela ficou entre os 50 melhores trabalhos do Brasil. Então está aí um 

exemplo de que o bom profissional, ele faz além daquilo que é para ser 

feito.Então ela trouxe, além desse grande trabalho, uma motivação para que 

seus alunos possam aprender enquanto conhecem de música, enquanto leem, 

enquanto escrevem.Tivemos aí uma alegria muito grande de ver a professora 

Joyce representando também não só a cidade de Mogi das Cruzes, a escola 

Coronel Almeida, onde ela trabalha, mas toda a nossa região.E acompanhando 
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as palavras do presidente também, essa demanda do Jardim dos Eucaliptos, 

na Rua Domingos Ramalho, Rua Neusa de Fátima, já vem de longa data.Um 

asfalto que não foi feito por gestões anteriores, onde o então Prefeito Jarbas 

teve que renegociar com o estado em devolver o dinheiro de um convênio que 

não estava finalizado para daí poder desencadear uma nova negociação e 

poder assim solicitar a verba.A verba foi disponibilizada e aí ficou quase que 

um ano congelada devido desde a troca de prefeito e depois a troca de 

governador, que deu todo esse imbróglio aí, mas agora começa a se 

desenrolar e a gente não vê a hora realmente das máquinas começarem a 

fazer os trabalhos.E como o presidente colocou, na Rua Luís Vaz de Camões e 

nas adjacências ali, Guerra Junqueira, Anita Garibaldi e Cláudio Manoel da 

Costa, esse convênio está em trâmite também para que futuramente já entre 

em processo licitatório, e a gente aguarda com muita ansiedade que esses 

trabalhos realmente possam ser concretizados, porque a população já não 

aguenta mais tanto problema, né?Estamos no período sem chuva, mas ainda 

assim os buracos estão lá.Fiz um requerimento um pouco antes do recesso, fiz 

um documento durante o recesso, fui lá, conversei com os moradores, 

conversei com o prefeito, mas infelizmente estamos no aguardo e a população 

está lá com os buracos, não aguentando esperar a hora de finalizar todo esse 

processo licitatório e a gente possa realmente ver as ruas pavimentadas.Era 

isso que tinha para hoje; muito obrigado, um abraço a todos!”.O próximo 

Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva que, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente,boa tarde,Primeiro Secretário 

Raposão,Leonardo Venâncio Molina,boa tarde aos nobres pares aqui 

presentes, uma boa tarde! População,boa tarde!Imprensa, aos funcionários 

desta Casa, eu desejo uma boa tarde!Nesse momento, nobres pares, 

excelentíssimo senhor presidente, eu venho fazer o uso dessa Tribuna para 

dizer que eu não gostaria de estar fazendo uma Moção de Apelo, essa Moção 

de Apelo nº 16 de 2019.Eu gostaria de estar fazendo uma Moção de 

Aplausos.Mas infelizmente o que me leva a fazer essa Moção de Apelo 

justamente devido às péssimas condições não só dos carros da Saúde, e sim 

da frota do nosso município em geral.Eu já tive uma conversa com o 

excelentíssimo senhor Prefeito, eu entendo, eu sei que,veja bem, o município, 

ele não está passando por uma fase muito boa, tá?Porque realmente precisaria 

vir mais emendas.De todas essas emendas que foram citadas aqui, 

principalmente na área da saúde, mas Biritiba Mirim precisa, necessita de ter 

um “alavanca mento”, mas isso com responsabilidade,tá?Talvez não seria 

necessário fazer essa Moção de Apelo caso tivesse atendido um simples 

pedido meu de um ofício especial do dia 4 de janeiro de 2019 referente a um 

recurso de R$ 194.850,73 que o ex-presidente desta Casa devolveu aos cofres 
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públicos da prefeitura.Este ofício, que é de autoria minha, é justamente para 

que se utilizasse desse recurso de R$ 194 mil um valor de R$ 60 mil para que 

fosse feita a manutenção de toda a frota do município, tá, pessoal?O ofício é o 

protocolo nº 53, que foi protocolado em janeiro de 2019, mas infelizmente 

também não atendeu ao meu ofício.Porque quando se devolve um recurso do 

Poder Legislativo para o Executivo, ele faz o que bem quer.Infelizmente é 

assim.Aí acabou não tendo que atender ao meu ofício.Mas fazer o quê, 

né?Que que acontece? Como eu vejo que, primeiro, falta gestão, gestão do 

nosso Poder Executivo.Assim como falta também um bom planejamento.Mas 

principalmente comprometimento com a população, porque veja bem, hoje, 

neste exato momento, eu acabei de receber uma mensagem que tem um 

senhor na Rua Vinte e Nove lá, com problema de saúde, mas que, 

infelizmente, a ambulância não conseguiu chegar até lá para poder pegar esse 

senhor.Não vou citar o nome, alguns aqui já conhecem, é antiético eu citar o 

nome dele, mas também eu não vejo a necessidade de estar citando o nome 

desse senhor aqui nesse momento.Então talvez, além da falta de gestão, a 

falta de planejamento, também o comprometimento com a população, tá?A fala 

do nobre vereador que no momento não se encontra aqui, o Sr. Jorge Mishima, 

foi uma fala perfeita, sim, porque eu vejo muito aí nesses Fake News, nas 

redes sociais até falando de subsídio de vereador, que o vereador tinha que 

ganhar exatamente igual um professor.Gente, não é nada disso!Não tem que ir 

na contramão da situação, não!Muito pelo contrário!Na realidade,são os 

professores que têm que ganhar igual a um vereador, pelo sofrimento que ele 

tem nessas escolas do nosso município, assim como foi citado aqui pelo nobre 

vereador Lourival Bispo de Matos.Então é a situação do nosso município até 

de, se for o caso, enxugar a máquina pública, excelentíssimo senhor 

presidente, nobres pares aqui, e realmente tentar, pelo menos tentar fazer uma 

boa gestão, tentar, planejar, planejar.Eu até entendo que esse prefeito que foi 

empossado, que ele era o vice-prefeito,talvez ele não tem aquele jogo político, 

o jogo político. Talvez ele não tenha ou pode ser que tem; é o jeito dele fazer 

política. Pode até ser que a forma dele fazer política é essa, mas tem que ter 

também a vontade de querer fazer uma boa gestão.Porque de tudo isso que 

acontece hoje dentro do nosso município,infelizmente o sofrimento é do povo, é 

o povo que está sofrendo.Hoje, por exemplo, todos os bairros têm algumas 

ruas em péssimas condições.Eu não vou citar só o bairro do Nirvana,não, 

porque tem lá o Rio Acima, o pessoal que está sofrendo também; algumas ruas 

do Castellano.Quando eu sugeri para o prefeito, eu sugeri para o prefeito que 

seria de suma importância o maquinário entrar dentro de um bairro e fazer 

todas as ruas, levar o benefício para todas as ruas daquele determinado bairro, 

e não foi isso que aconteceu.Ele conserta, ele arruma duas, três ruas, quatro 
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ruas, tira o maquinário e leva para outro bairro, tá?Então eu não vi que isso deu 

certo, muito pelo contrário!Ao invés de estar um bairro em péssimas condições, 

hoje são todos os bairros em péssimas condições, mas com algumas vias, 

algumas ruas que ele fez a manutenção.Então eu chamo isso de falta de 

planejamento. Eu não estou aqui para falar mal do prefeito, eu só quero pedir 

para ele, já tive várias conversas com ele, pra que ele tenha um pouco mais 

comprometimento com a população, porque o sofrimento, quem vai sofrer é a 

população.Eu vejo aqui os requerimentos, os requerimentos desta Casa aqui, 

de todos os vereadores, porque está aqui, é falado, é discutido 

requerimento,ofício, e todos têm a vontade de trabalhar, todos, tá?Mas 

infelizmente tem algumas pessoas que ainda tendem a dizer que quem não faz 

nada é o vereador.Ou então aqueles que querem colocar uma faisquinha no 

negócio acaba falando assim:„Eu vou falar com o prefeito, o prefeito fala que a 

culpa é dos vereadores; eu vou falar com o vereador e o vereador fala que a 

culpa é do Executivo.‟.E não é bem assim!Eu acho que se toda a população 

acompanhar o trabalho de todos os legisladores desta Casa e também todo o 

trabalho do Poder Executivo, eu acredito que ainda tem chance desse quadro 

ser mudado.Embora tenhamos pouco tempo desta gestão, mas é importante 

que a população acompanhe o serviço não só do Poder Legislativo e também 

do Poder Executivo,até mesmo porque, no meu entendimento, o Legislativo, 

ele não tem o poder de execução, então é muito simples acompanhar o 

trabalho de cada um. Muito obrigado, senhor presidente! Muito obrigado, 

nobres pares, população aqui presente, muito obrigado e tenham todos uma 

boa tarde!”.E não havendo mais Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves encerra a Sessão: 

“Nãohavendo mais vereadores inscritos e terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado,agradeço a todos os presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 05 de agosto de 2019. 
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