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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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, Robério de Almeida Silva, 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. 021 do 

Livro nº. 015, 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 Extraordinária do dia 11 de 

setembro de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a 

dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento 

verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 129/2019 2. Ofício n.º 129/2019 - SMA 

– Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portarias n° 264 ao 267, 269 ao 271, 273/2019 *Contrato n° 044, 045, 

046/2019. O Sr. Presidente solicita a leitura das indicações nº 235 a 243/2019 

1. Indicação nº 235/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Mário Bortolussi e Antônio Rossi, Parque Castellano, 

nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 

171 e 208/2019. 2. Indicação nº 236/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

o mesmo interceda junto a Secretaria Competente para providenciar e 

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

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

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

164, e 181/2018, 033/2019 e 177/2019. 3. Indicação nº 237/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente à realização de 
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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, 186 e 196/2019. 

4. Indicação nº 238/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério 

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

interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feita a troca de 

lâmpadas na Rua Vânia Estefan Santos, Jardim dos Eucaliptos. 5. Indicação nº 

239/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa: solicita ao 

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

Excelentíssimos Deputados Estaduais da região Coronel Nishikawa, André do 

Prado e ao Governador do Estado de São Paulo, com sua equipe técnica, 

clamando para que se dignem em iniciar os trabalhos do projeto Parque Várzea 

do Tietê no Município de Biritiba Mirim. 6. Indicação nº 240/2019, de autoria da 

Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

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

Competente, para que seja feito uma lixeira comunitária na Estrada de Casa 

Grande a aproximadamente 1,5 km do início da referida estrada. 7. Indicação 

nº 241/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja efetuado o trabalho de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Nossa Senhora Aparecida, no Bairro do Casqueiro. 

Ressaltando que já foram protocoladas, outras indicações, requerimentos e 

ofícios solicitando a manutenção, Oficio n° 547, Requerimento n° 119/2019 e 

Indicação n° 054/2019 e 105/2019. 8. Indicação nº 242/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja 

retirado o entulho na Rua Nilo Peçanha n° 341 – Jardim Vista Alegre. 9. 

Indicação nº 243/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio 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 Manoel da Nobrega, localizada no Bairro 

Cruz das Almas.  Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. O 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 231 a 241/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 231/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que sejam tomadas as devidas providencias de manutenção 

na Rua Lauro Albano (próximo ao n° 126), em relação a cascalhamento e 

motonivelamento. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 232/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 
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tomadas as devidas providências na Rua Vinte e Seis, Bairro Nirvana e nas 

demais vias do Bairro citado que necessitam de serviço de cascalhamento e 

motonivelamento. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 057/2017, 

n° 221/2017, n° 198/2018, n° 074/2019 e n° 089/2019. APROVADO. 3. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 233/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente 

a adoção das providencias necessárias para a realização de estudos para a 

divulgação de Lista de espera das vagas de creches disponibilizadas pelo 

Município e também no ato da solicitação da vaga que seja gerado um 

protocolo de inscrição para o responsável para a comprovação do tempo de 

espera pela criança escrita na lista correspondente, devendo constar impresso 

mecanicamente uma numeração própria. Esse requerimento reitera o 

requerimento de n° 115/2019. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 4. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 234/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que interceda junto a Secretaria Competente, para que seja feita a instalação 

de pontos de iluminação pública na Avenida dos Caquizeiros, do número 108 a 

263, no Bairro Pomar do Carmo. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 235/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja remetido a este vereador 

esclarecimentos sobre as taxas recolhidas e onde estão sendo aplicadas essas 

taxas que são cobradas dos feirantes por fiscais nas feiras livres da cidade. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 236/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto a Secretaria 

Competente solicitar a informação com um relatório detalhado sobre a CIP 

Contribuição de iluminação pública. O Vereador                  Reinaldo Pereira 

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

requerimento nº 236 de suma importância para acompanharmos como está 

sendo investido o dinheiro do CIP, e se o vereador deixar eu poder assinar 

junto com esse vereador.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos responde: 

“Agradeço ao nobre vereador e realmente... participar junto também, porque aí 

nós reforçamos o nosso requerimento, porque acho que nós temos por 

obrigação de saber qual são os gastos que hoje realmente os nossos 

munícipes estão tendo com iluminação pública; acho que é importante para 

todos os munícipes saber onde realmente o dinheiro está sendo aplicado, o 

dinheiro da CIP que vem sendo recolhido pela prefeitura, muito obrigado”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o nobre vereador Sr. Lourival e se o senhor permitir, gostaria de 

assinar junto com o senhor também; vejo que já é uma luta de longo tempo que 
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o senhor pede essa informação já; esse Vereador também já pediu, foi negado, 

e gostaria de fazer coro junto com o senhor. Muito obrigado!”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos responde: “Agradeço, nobre vereador”. O Vereador 

Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Também quero parabenizar ao 

nobre Vereador Lourival pelo requerimento e dizer que é de suma importância 

essa informação, e também gostaria de assinar com vossa excelência”. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos responde: “Muito obrigado, e aqueles 

também, se puderem todos que quiserem assinar junto comigo, eu fico muito 

grato também para reforçar realmente esse pedido de requerimento, esse 

pedido de informação. Muito obrigado a todos”. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 7. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 237/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

feito a contratação de um técnico agrícola ou um agrônomo para a Casa da 

Agricultura. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Gostaria de parabenizar o vereador Walter Machado pela presente 

propositura, tendo em vista a real necessidade de nós termos no nosso 

município um técnico agrícola ou um agrônomo. Não se entende até hoje... o 

município de Biritiba Mirim, independente de quem esteja no mandato, se é o 

atual ou se são os ex-prefeitos, não ter uma estrutura para a Casa da 

Agricultura, tendo em vista que a nossa maior fonte geradora de renda e 

trabalho é justamente a agricultura! Então o setor da agricultura; não que os 

demais não deveriam ser priorizados, como saúde e educação, mas o setor da 

agricultura, mais especificamente a Casa da Agricultura, teria que ter uma 

atenção maior do Poder Executivo, não só do atual, como deveria ter tido dos 

anteriores. Nós tivemos alguns técnicos agrícolas no município, alguns 

agrônomos no município, mas que eram cedidos pelo Estado, que é o Heraldo, 

depois inclusive foi para o estado, mas o Heraldo era nomeado, depois o Júlio 

Nagazi era do município, mas depois passou no concurso do Estado, e Estado 

estava cedendo... mas a Prefeitura nunca teve assim um corpo técnico efetivo, 

efetivo mesmo para que dar um suporte ao agricultor no nosso município. Eu 

não falo só os grandes agricultores, que os grandes agricultores, eles têm até 

condições de contratar um técnico ou um agrônomo; às vezes, têm até no seu 

próprio quadro de funcionários; mas principalmente o pequeno e médio 

agricultor da nossa cidade; a ausência desse técnico, desse agrônomo faz 

muita falta, faz muita falta para os agricultores! Vossa Excelência, que é 

agricultor da nossa cidade, sabe a dificuldade que tem dada a ausência de um 

técnico ou um agrônomo; se não tem um agrônomo, mas pelo menos um 

técnico nos quadros do Executivo Municipal. Nós temos tantas funções aí... é 

técnico, é diretor de turismo, diretor não sei do quê, diretor não sei do quê, mas 

a prioridade também, que seria a grande fonte de renda e de trabalho do nosso 
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município, que é a agricultura, ela fica desguarnecida de profissionais 

tecnicamente capacitados para desenvolver esses projetos. E lembrando que 

boa parte de todos - e Vossa Excelência sabe muito bem disso, sendo um bom 

agricultor que é - boa parte de todos os financiamentos que o governo federal e 

o governo do estado passa ao agricultor depende da assinatura de um técnico 

ou de um agrônomo! Todos os projetos de financiamento. Qualquer agricultor 

hoje que for comprar um trator, que for fazer um FINAME, por exemplo, ele 

depende do projeto do técnico agrícola, depende do agrônomo pra poder 

empenhar. É claro que a Casa da Agricultura tem dado um suporte a esses 

agricultores, mas infelizmente, com a ausência de um técnico ou de um 

agrônomo na nossa cidade, fica muito difícil, porque as pessoas que estão hoje 

na Casa da Agricultura não são técnicas, elas são cargos comissionados, ou 

cargos efetivos, mas não técnicos na área, porque são escriturários. Então 

parabéns pelo requerimento! Vossa Excelência foi muito feliz nesse 

requerimento, e se Vossa Excelência me autorizasse, eu gostaria de assinar 

junto com Vossa Excelência”. O Vereador Walter Machado de Almeida 

responde: “Pode assinar, Vossa Excelência! Muito obrigado pelas palavras”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o Walter pela autoria do requerimento, muito importante; e como 

todos sabem aqui, a gente tem brigado, batalhado e deixado bem explícito 

nessa casa a necessidade da importância da valorização da atividade agrícola. 

Como Walter falou e o Fernando expôs muito bem as necessidades; só vou 

apenas comentar que há necessidade do corpo técnico, porque hoje; 

antigamente, ainda o CAT e até mesmo o sindicato rural de Mogi das Cruzes, 

algumas coisas, eles auxiliavam a gente aqui, hoje a gente não tem mais o 

sindicato rural e a gente tem no preenchimento, não tem ninguém tecnicamente 

pra, como o Fernando disse, é um FINAME, um PRONAF, qualquer 

financiamento que exige aí; além disso, a outorga mesmo da água, e então a 

valorização, que é muito pouco protegida.  Não ter uma pessoa técnica é 

inadmissível; 80% da nossa economia, ela é base da agricultura local; e o que 

não é vive ao sortilégio dela, é reflexo dela. Então, como nós aqui sempre 

temos brigado pela causa dos agricultores, por entender que hoje, no 

momento, é a mais importante, porque é o carro-chefe da nossa cidade, não 

que as outras não sejam, mas o turismo há de ser desenvolvido, não há um 

corpo técnico para se fazer planejamento, para buscar... há incentivos de 

irrigação no estado também... Sabe, o governo do estado, ele tem linhas de  

financiamento de projetos de irrigação que vêm de Israel, subsídios que a 

pessoa, com corpo técnico, ela partiria para esses projetos para atender os 

mais necessitados. Então, Walter, mais uma vez aí, você, como é 

representante da classe, e a gente aqui, eu quero fazer coro e parabenizar e 

assinar esse requerimento com vossa excelência. E parabenizar o Fernando 
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pela noção das palavras, que eu compactuo também do discernimento de falar 

da importância da agricultura na nossa cidade, né? O agricultor, ele planta uma 

semente e depende de 30 a 40 dias, sem saber o que vai sair; ele planta, irriga 

de domingo a domingo, não sai, não faz farra com o dinheiro, e vive ao 

sortilégio do que vai ser. Isso serve desde a plantação, colheita, logística de 

escoamento, para que as verduras cheguem campeãs ao seu destino. Então 

acho que há necessidade de se pedir um concurso para pessoas técnicas 

ocupar, não só um cargo de engenheiro agrônomo, como também um de 

técnico em agronomia; temos escolas de excelência aqui em Jacareí, São José 

dos Campos, que são formadores de técnicos muito capacitados. Então não há 

como a gente não entender. É o que Fernando falou, a gente não entende, e 

isso não vai aqui a uma ou duas gestões, não; de muito tempo! A gente aqui, a 

nossa função, meio e fim é a agricultura, não adianta a gente fugir disso! A 

gente tem que valorizar vocês aí, que estão levando o alimento a São Paulo e 

são só sancionados, sejam com atitudes do Governo do Estado, que é o 

lacramento de bombas, como nós já brigamos muito aqui, fomos bastante 

combativos aqui em outras gestões também, que o estado quer pôr a culpa em 

vocês pela responsabilidade do... Então... mas ele quer também o produto na 

mesa dele. Então gostaria de parabenizar e falar que o senhor pode contar 

comigo também, com esse Vereador”. O Vereador Walter Machado de 

Almeida responde: “Obrigado! Se os demais quiserem assinar também o 

requerimento, está autorizado”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita 

pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Walter aí pelo requerimento, 

Walter, e fazer coro também da assinatura, e fazer coro das palavras do 

Fernando também. Realmente nós precisamos, em todos os setores da 

prefeitura, pessoas técnicas e competentes para fazer o serviço andar, deixar 

esse lado, “você é meu amigo, você pode fazer isso”. Então não tem que ser 

desse jeito, tem que ser pessoas técnicas, que só assim a cidade começa a 

andar melhor! Parabéns!”.  O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Apenas só para concluir, eu, que cá tenho as minhas dúvidas com 

esse governo Dória, que eu não acredito no desempenho e no potencial desse 

governo, e isso eu já falo já há muito e muito tempo nesse plenário, a minha 

preocupação maior, Vereador Walter, é o que esse desgoverno Dória pode 

fazer. Vou dar um exemplo para vossa excelência: ele é que está acabando 

com a CODASP. A CODASP era a maior financiadora de serviços para 

manutenção das estradas rurais para escoamento agrícola. Ele simplesmente 

está extinguindo a CODASP. E não duvido nada se ele não extinguir a CAT, 

que é a Casa de Apoio ao Agricultor. Eu não duvido. Então acho que, mais do 

que nunca, caiu como uma luva o requerimento de vossa excelência, da 

prefeitura se qualificar com técnicos habilitados para exercer a função, não 

dependendo mais do Estado”. AUTORIA DA NOBRE VEREADORAZULEIKA 
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GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.  8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 238/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 

que o mesmo interceda junto as Secretarias Competentes, para que seja 

efetuada a vacinação de Sarampo em nossas crianças e jovens, que também 

seja feita a verificação da necessidade da efetivação de uma campanha de 

vacinação, tendo em vista a ocorrência de casos em nossa região. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 239/2019: 

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

Competente Prefeitura de Biritiba Mirim, para que tome as devidas 

providências sobre o esgoto a céu aberto em frente escola E.E Angélica de 

Jesus Ferreira localizada na Rua Nilo Peçanha n° 60 com a travessa da Rua 

Juscelino Kubitschek. APROVADO.10. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 240/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

interceda junto ao Órgão Competente Prefeitura de Biritiba Mirim, para que 

tome as devidas providências e faça uma operação tapa buraco pela cidade. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE 

MIRANDA. 11. Em única discussão e votação o Requerimento nº 241/2019: 

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

Competente para que seja feita uma manutenção em todas as lâmpadas que 

se encontram queimadas no poste da cidade. APROVADO. Em seguida, o Sr. 

Presidente fez a leitura da Portaria nº 045/2019, que designa Comissão 

Especial de Investigação e dá outras providências. Após a leitura, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Lembrando que, no caso desta 

portaria, especificamente, com exceção do vereador Leonardo, a mesa diretiva 

se reuniu e optamos por primeiro escolhermos a indicação suprapartidária. 

Então todos os partidos encontram-se representados nessa CEI. Segundo: é 

normal já ser designado o presidente e relator; nós deixamos para que os 

membros entre si façam a designação do relator e do presidente. Lembrando 

que fica convocada a reunião dos membros para quarta-feira, às 14 horas. E, 

depois, para a primeira reunião, como ainda não existe o presidente, ficam 

convocados para que possam fazer a primeira reunião da comissão. Algum dos 

membros dos senhores e senhoras que, caso não haja o interesse em 

participar da comissão, formule o requerimento por escrito a essa mesa diretiva 

para que a gente possa fazer a exclusão do nome.”. Em seguida, o Sr. 

Presidente fez a leitura do Decreto Legislativo nº 02/2019, que decreta a 

perda de mandato em face da cassação dos vereadores Eduardo Melo, José 

Rodrigues Lares e Paulo Rogério dos Santos, de autoria da Mesa Diretora. 

Terminada a leitura, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário que seja 

feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso 

Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva, 
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que, com a palavra diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente, mesa diretiva aqui 

presente, boa tarde! Aos nobres vereadores, boa tarde! À população aqui 

presente, uma boa tarde a todos! Aos funcionários desta casa, uma boa tarde! 

Venho nesse momento fazer o uso dessa Tribuna, nobres pares, senhor 

Presidente, apenas porque eu estou indignado com a falta de respeito com as 

mães. O Poder Executivo, mais especificamente, a Secretaria da Educação, 

quando vai uma mãe fazer inscrição para creche do nosso município, não tem 

nada que comprove que essa mãe foi lá, ou seja, o número de inscrição... 

simplesmente anota lá no caderno e fala assim: “Sua inscrição está feita”. 

Então eu venho fazendo várias reiterações; hoje com mais uma reiteração que 

eu venho fazendo, porque realmente é um tremendo descaso para com essas 

mães. Tem algumas mães que têm procurado não só a mim, acredito que 

devem estar procurando outros vereadores aqui desta casa também; a mãe, 

para poder trabalhar, leva criança de um ano para seu local de trabalho, sendo 

um posto de saúde local, notoriamente inadequado e de alto risco para uma 

criança, ainda mais se tratando de um bebê. Também mãe que trabalha em 

lavoura leva o seu filho ao seu local de trabalho, que faça chuva ou que faça 

sol; ela precisa tirar o seu sustento de algum lugar. Tem uma mãe também que 

trabalha como manicure, leva a criança nas residências de suas clientes, sendo 

lugares distantes e se deslocando de um local para outro a pé. Dentro do meu 

entendimento, nobres pares, isso realmente é uma falta de atenção com os 

munícipes, pois a nossa população precisa ser olhada com outros olhos, 

porque não custa nada a pasta responsável fazer a inscrição da criança e, 

naquele momento, dar para a mãe “O seu número de inscrição é esse”. Porque 

desse jeito não tem como fraudar, porque já tem o número de inscrição e a 

mãe mesmo pode estar acompanhando esse número de inscrição. Eu até 

entendo que tem algumas mães que colocam lá o seu filho pra ter alguém pra 

olhar lá numa creche; mas eu acredito que, em 90% dos casos, realmente há 

necessidade, sim, de estar colocando isso como transparência, principalmente 

porque a gente mora num município pequeno e todo mundo sabe que as mães 

ou até mesmo os pais também trabalham em lavoura; como é que vai deixar 

aquela criança de um ano? Criança de nove meses de nascida enfrentando 

aquele sol ou até mesmo aquela chuva? Então essa aqui é minha indignação; 

gostaria muito que o prefeito do município cobrasse isso, porque a pasta da 

Secretaria da Educação, eu acredito que sim, pode criar um dispositivo para 

acabar com esse problema; não vai acabar com problema de vagas nas 

creches, não, não é isso que eu estou falando, mas pelo menos vai acabar com 

esse problema daquela mãe saber qual é a posição que o filho dela está, se 

pode, quando mais ou menos que vai entrar, que vai conseguir essa vaga na 

creche. Entendo também, tenho plena consciência que não está fácil, eu sei 

que realmente a fila é enorme, mas como que a fila é enorme se a própria 
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população não sabe o tamanho dessa fila? Isso não precisa ficar escondido, 

não! Eu acho que o Poder Executivo tem, sim, que tornar isso transparente, 

para que essas mães parem de sofrer um pouco, mesmo sabendo que a fila é 

extensa. Bom, é isso... e não podia também deixar aqui, em nome do Band, do 

Cardoso, que se encontra aqui, de parabenizar... ontem, pela manhã, a equipe 

Amigos do Robério mais uma vez vai disputar uma final no próximo domingo. 

Em nome do vereador Marcelo aqui também, não podia deixar de parabenizar 

também a equipe do Fluminense, onde o vereador Marcelo está sempre 

acompanhando essa equipe, que fizeram uma boa partida, mas alguém ali 

tinha que sair vencedor para disputar essa final e, dessa vez, foi lá com a 

atenção dos meninos aqui, que realmente sagraram para disputar um 

campeonato no nosso município da Taça Cidade! Então eu quero parabenizar 

aqui, deixar registrado e parabenizar às duas equipes! Sem mais nada, 

agradeço a todos, tenham todos uma boa tarde”. O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, com a palavra diz:  “Boa 

tarde, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres pares, 

imprensa aqui presente! Gostaria de, em nome do Vicentinho, cumprimentar os 

demais aqui presentes, e também ao Geraldo da SABESP. Eu quero dizer 

aqui, usar o espaço da Tribuna primeiro, eu gostaria de dizer que eu tenho a 

convicção, sendo membro relator da comissão antecessora, que pediu o 

arquivamento, a convicção que, após duas decisões contrárias, uma favorável 

judicial, como demoraria para se julgar o mérito e estava se demorando e a 

gente entendeu que havia um vício de maneira formal e não material, que era 

do mérito, optamos por pedir o arquivamento, porque já tivemos duas decisões, 

porém, não do mérito, e sim da formalidade. Então eu tenho a convicção que 

foi a melhor maneira possível, haja vista que hoje nós pagamos três 

vereadores a mais, então isso geraria economicidade, haja vista que não foi, 

em nenhum momento ainda, julgado o mérito da decisão da suspensão 

daquela CP. Gostaria de parabenizar aqui a nova CP, que encontrou meios, 

recursos; também a Assessoria Jurídica especialista em Direito Público, que 

também assim assessorou, para que não houvesse vícios como houve na 

primeira. Gostaria de deixar bem claro que nós aqui nos baseamos através da 

assessoria jurídica, porém tivemos problemas jurídicos na casa, no regimento 

interno, que nunca foi revisto por nunca ter havido uma atitude, um caso 

análogo a este; nosso Regimento Interno encontrava as leis superadas pela 

Constituição, pelo Decreto-Lei nº 201/67, então não obtivemos, uma vez que 

nos sustentamos nesses artigos ultrapassados e cobertos de ADIN. Eu gostaria 

de dizer e parabenizar pelo relatório que concluiu a mesma conclusão que o 

meu fez, assim o fizemos na comissão, né, Fernando? E o Nobre Vereador 

Leonardo também. Dizer que também a condução da comissão é uma 

condução isenta; iremos também nos debruçar agora para ver a atitude que 
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iremos tomar, pois tivemos também uma posição análoga e somos também 

parte da comissão processante do prefeito, deveremos tentar agir no mesmo 

rito para que, uma vez observados vícios de maneira formal, ou seja, dos 

procedimentos que são na conduta de uma abertura, que deveriam ter sido 

seguido ritos, uma vez que isso ocorreu, entendemos que também devemos 

agir da mesma maneira. Já pedimos, dessa maneira, o arquivamento, e 

acredito aí que algum Vereador irá, em breve, solicitar providências. Contra 

vício formal, não se discute praticamente. Você pode até querer, mas são 

imprescindíveis. E como fomos orientados, porque nós, vereadores, não somos 

formados, não somos advogados, somos vereadores, fomos orientados de uma 

maneira que o nosso Regimento Interno está muito ultrapassado. Isso é uma 

questão que todos aqui sabem, e há necessidade de se ater a isso daí para 

uma equiparação com a Constituição e os decretos-leis vigentes. Porém, uma 

reforma do Regimento Interno demanda muito dinheiro; um custo por cima que 

o presidente viu, sabendo da importância, teve cidades que custaram R$ 600 

mil, tanto do Regimento Interno como da Lei Orgânica. Então é um custo muito 

caro para o momento que a gente vive. Então devemos nos basear em 

decretos-leis estaduais e na Constituição Federal. Ponto. Gostaria aqui 

também de solicitar verbalmente aqui ao prefeito Walter Hideki Tajiri; que a 

feira noturna de quinta-feira se tornou um local muito bom, muito prazeroso 

encontrar ali, as famílias estão ocupando ali, isso é inegável! A gente se 

encontra, faz as compras de verduras; se tornou um lugar muito bom; porém, 

gostaria de pedir, agora com a vinda do verão, as temperaturas altas, que, 

após a feira, se possível, no término da feira, ou senão logo pela manhã do 

outro dia, um caminhão-pipa viesse fazer a lavagem da praça, porque a gente 

tem sentido agora, no aumento da temperatura também, que alguns cheiros, 

gorduras... por mais que sejam limpos, todo mundo limpa, a gente vê lá; só 

para concluir, Presidente. Então eu gostaria de dizer que tomasse essa atitude. 

Informalmente, até gostaria que o Sr. Presidente, se ele pudesse passar essa 

solicitação para que faça esse cuidado com asseio, porque ali tem pombos, 

tem ali questão de cheiro, cachorros que... Então a gente gostaria dessa 

utilização do caminhão-pipa, de lavar não só a praça, mas também as ruas ali. 

E, no mais, a gente deixa outra questão para a próxima sessão. Muito 

obrigado, Presidente!”  Não havendo mais inscritos para fazerem uso da 

tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações 

finais: “Eu gostaria de lembrar aos nobres vereadores que nós temos quinta-

feira, às 15:30, professor?...”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Na quinta-feira, eu já tenho um compromisso agendado em São Paulo 

e não posso estar...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: 

“Tá. Então eu vou fazer o seguinte: às 14 horas, na quarta-feira, tem a reunião 

já da comissão da CEI, pra definir os trabalhos, relatoria e tudo mais. Então, às 
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15h30, nós agendaríamos a reunião das comissões em conjunto. Então, 

quarta-feira, às 15h30, reunião em conjunto das comissões. Lembrando que 

nós temos o Plano de Saneamento Ambiental, que já discutimos, rediscutimos, 

rediscutimos, rediscutimos e rediscutimos. Então agora está faltando apenas a 

finalização, que o vereador Marcelo se comprometeu a complementar a 

demanda de todos os vereadores; o vereador já está colocando que está 

pronto, então ele está encaminhando para que a gente possa fechar isso na 

quinta-feira com o Plano de Saneamento Ambiental, e colocaremos na próxima 

Sessão Ordinária, sem problema nenhum. Tem o projeto que foi deliberado na 

semana passada, que é a questão das gratificações para os membros de 

comissões administrativas do Executivo, tanto de licitações, quantos de 

processos administrativos, já foi deliberado, já está com parecer jurídico, 

podemos analisar nas comissões também na quarta-feira. E tem um projeto 

que eu gostaria de relembrar os vereadores aqui, que é o projeto do 

CONDEMA, que  encontra-se também nesta casa e já houve tempo suficiente 

para que pudéssemos analisar esse projeto, cada vereador analisar, nós 

colocamos lá alguns adendos, algumas emendas de entidades que 

participariam, então eu quero ver se nós colocamos em discussão também 

para finalizar e já colocar em votação na semana que vem, até porque a 

questão do CONDEMA também, para que o município... um dos critérios de 

MIT e Selo Azul e tudo mais é ter CONDEMA constituído no município. E não 

podemos alegar que a prefeitura não fez a parte dela, porque ela fez, 

encaminhando para o Legislativo já há alguns meses. Então acho que nós 

podemos agora já deslanchar esse projeto do CONDEMA...”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Então, na quarta-feira, quer 

dizer, às 14 horas?...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: 

“Às 14 horas, membros da comissão da CEI, e, às 15 horas, 15h30, reunião 

das comissões. Bom, ainda gostaria de agradecer à Secretaria de Trânsito 

porque implantou ali... na realidade, não fiz um pedido, não formulei o pedido 

por escrito, mas eu formulei verbalmente junto ao secretário de trânsito, junto 

ao prefeito Walter Tajiri, para implantação de um ponto de ônibus ali na Jair 

Leme. Na realidade, já existia um ponto de ônibus ali em frente à Presbiteriana 

da Graça, porém ali eles têm uma demanda muito grande de alunos que eles 

atendem na entidade. E a cobertura da área acabava sendo utilizada como 

ponto de ônibus para os munícipes. Só que era um risco constante, porque as 

crianças adentravam à escola e o ônibus ia pra estacionar ou para pegar 

passageiro. Então ali era um risco permanente. Então a diretoria da APG me 

procurou através da Luciana, me procurou a presidente, o Sérvulo, me 

procuraram, pediram para que eu intermediasse junto ao Executivo e eu, 

conversando com o secretário de trânsito, o Leco, ele conseguiu, junto à 

empresa Radial, um ponto de ônibus numa situação emergencial, para que 
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pudesse ser instalado, e foi instalada na semana passada esse ponto de 

ônibus lá. Então, da mesma forma que nós criticamos quando temos que 

criticar, nós também temos que agradecer e elogiar quando temos que fazer. 

Então gostaria de agradecer à prefeitura também, em nome do secretário, mais 

especificamente, em nome do secretário de trânsito Leco, e ao prefeito Walter 

Tajiri, pelo atendimento, juntamente com o Departamento de Obras, que ajudou 

a instalar lá esse ponto de ônibus. E eu gostaria de pedir novamente desculpas 

da minha ausência na semana passada, mas como todos sabem, 

lamentavelmente, eu acabei perdendo o meu sogro na segunda-feira, e foi 

impossível a minha presença na sessão. Então eu gostaria de agradecer ao 

Vereador Marcelo, que presidiu, como sempre, com bastante determinação a 

sessão, e a todos os nobres vereadores pela compreensão. Então, apenas 

para finalizar, fica definido então às 14 horas e às 15h30”. O Vereador Walter 

Machado de Almeida solicita pela ordem: “Quarta-feira eu vou estar em São 

Paulo, acho que não tem como eu vir na reunião das comissões.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves responde e encerra a sessão: “Fica 

justificada a ausência de vossa excelência então na reunião das comissões. 

Então, 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, 16 de setembro de 2019. 
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