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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019.  

 

Aos sete dias do mês de outubro 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 Vice-Presidente Marcelo Batista 

de Miranda Melo assumiu a Presidência e, sob a proteção de Deus, declarou 

aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Segundo Secretário, 

Jorge Mishima, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls.024 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 

Ordinária do dia 30 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. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 257 a 262/2019. 1. Indicação nº 

257/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Nilo 

Garcia e Santo Antônio, no Bairro do Sogo, nesta cidade, em toda a sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 078, 118 e 158 e 225/2019.  2. 

Indicação nº 258/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Granja Fundão, no Bairro do Sogo, nesta cidade, 

em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 077, 117 e 157 
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e 226/2019.  3. Indicação nº 259/2019, 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 feita a manutenção 

e a pintura das lombadas e faixas de pedestre por toda a cidade.  4. Indicação 

nº 260/2019, 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 feita a manutenção da iluminação pública no Bairro 

do casqueiro e colocando bicos de luz, lâmpadas e fazendo reparos nas 

estradas: Nossa Senhora Aparecida, Luiz Takahasha, Servidão. 5. Indicação nº 

261/2019, de autoria do Nobre Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento de Obras, a 

construção de dois redutores de velocidade do tipo “lombada” ao lado da EMEI 

Ferdinando Jungers assim como sinalização de advertência onde informar o 

condutor da existência adiante de travessia sinalizada “passagem sinalizada de 

pedestres” A-32b. As construções destas lombadas que sejam nos respectivos 

locais: 1º - Na Rua João José Guimarães com dois metros de distancia acima 

da faixa de pedestres a partir da linha de retenção da mesma faixa que se 

encontra ao lado da EMEI. 2° - Na Rua José Bonifácio com dois metros de 

distancia acima da faixa de pedestres a partir da linha de retenção da mesma 

faixa que se encontra ao lado da EMEI. Esta indicação reitera a indicação de n° 

101/2018 e n° 132/2018 de n° 114/2018 e a de n° 167/2019. 6. Indicação nº 

262/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente, providências no sentido de implantar um redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua 1° de Maio, altura do número 10, próximo a 

Capela Santa Cruz, no Bairro Jardim Yoneda. Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em deliberações. O Sr. Presidente Marcelo Batista de 

Miranda Melo se pronuncia: “Tendo em vista que a reunião se avança, 

acredito que o presidente não poderá compor, eu vou solicitar aqui a presença, 

até em homenagem ao Outubro Rosa, da nossa vereadora, pra também 

auxiliar os trabalhos e compor aqui a mesa com a gente. Zuleika, por favor, por 

gentileza.”. A seguir, solicitou à Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

a leitura do Projeto de Lei nº 065/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. 

Projeto de Lei n° 065/2019: Projeto de Lei nº 065/2019, Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio de cooperação técnica, contrato, termos aditivos 
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e outros ajustes com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para finalidades e 

condições que especifica, e dá outras providencias, cria o Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI e dá outras providências. O 

Vereador Fernando José Gonçalves adentra ao plenário e solicita pela 

ordem: “Primeiro gostaria de pedir desculpas aos nobres pares, pois estava 

numa reunião com o vereador Neivão, de Poá. Nós estávamos tratando de 

assuntos de interesse do Alto Tietê, então gostaria que fosse registrada a 

minha presença na presente sessão. E segundo, a título de orientação, o 

projeto de lei em epígrafe, o qual a vereadora Zuleika encontra-se na leitura, 

esse projeto, ele vem com a autorizativa para o Executivo firmar o convênio. E 

eu não sei qual o motivo, mas o Executivo acabou encaminhando a parte 

processual de instrução de como firmaria esse convênio. Então essa parte de 

instrução, ela não faz parte do presente projeto. Essa parte de instrução, ela é 

discutida posterior à autorização da lei autorizativa, que está sendo discutida 

nessa câmara. Então, até para que haja a preservação do tempo necessário 

também, não existe a necessidade da leitura dessa instrução. Peço as minhas 

desculpas, não ter até tido tempo de estar orientando, não vi que o projeto 

estava já com a instrução também, mas a instrução é um processo deliberativo 

posterior para que possamos, depois, firmar convênio com a SABESP, da qual 

será discutida através de audiências públicas toda essa instrução que está 

sendo lida no presente momento. Então essa instrução, ela entrará no segundo 

processo. Então não vejo a necessidade e solicito dispensa da leitura do ato 

normativo.”. O Sr. Presidente acata o pedido do Vereador e retorna a 

presidência ao mesmo. O Vereador Leonardo Venâncio Molina adentra ao 

plenário e o Sr. Presidente solicita-o que assuma a Primeira Secretaria. 

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

Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Antes de iniciarmos a Ordem 

do Dia, eu gostaria de consultar os nobres colegas, que, na última reunião de 

comissão, foi discutido o projeto do CONDEMA. Eu acho que os membros das 

comissões fizeram todos os ajustes necessários e ficou apenas para o 

recolhimento de assinaturas dos presentes com as modificações. Essas 

modificações já foram feitas e eu vou solicitar a inclusão desse Projeto de Lei 

que está na Casa desde maio, e as comissões chegaram a um parecer final. 
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Então, após a leitura dos requerimentos, eu vou solicitar a suspensão da 

sessão apenas para o recolhimento das assinaturas dos membros das 

comissões, para que a gente possa votarmos nesse projeto Lei do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente ainda na sessão de hoje.” A seguir, o Sr. 

Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 267 a 276/2019. AUTORIA 

DO NOBRE ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 267/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja 

realizado o serviço de limpeza atrás da Associação do Castellano, localizado 

em frente a Rua Bolívia, Bairro Castellano. APROVADO. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 268/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja revitalizado o Parque Nirvana. Este requerimento 

reitera os de n° 016/2017, n° 165/2017, n° 006/2018, n° 262/2018 e n° 

149/2019. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

269/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências em relação a pintura na quadra que é utilizada para 

diversos treinamentos esportivos, localizada no Centro Esportivo Municipal (Av. 

Benedito de Miranda Melo, s/n, Bairro Vertentes). APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 4. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 270/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

manutenção da luminária pública localizado na Rua Venceslau Brás, 

precisamente de fronte a residência de n° 19, no Bairro Jardim Yoneda. 

APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 271/2019: 

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

Competente para que seja feita serviços de tapa buraco no entroncamento da 

Rua Nilo Peçanha com a Avenida Nove de Julho. APROVADO.  6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 272/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

feita a limpeza da tubulação de fronte a escola EMEF Nelson de Oliveira 

Camargo. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

273/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 
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junto a Secretaria Competente para que providencie a cobertura, a 

manutenção, a limpeza e iluminação de todos os pontos de ônibus da cidade. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTONIO DE 

MIRANDA 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 274/2019: 

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

Competente para que seja feita com o máximo de urgência a limpeza de lixos e 

entulhos localizados na Estrada do Sertãozinho s/n, cabendo ainda 

penalidades aos munícipes que forem pegos jogando lixo no local. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador 

Valter, realmente lá é uma calamidade, né? Aquilo que volto a ressaltar: aquela 

lixeira, na verdade, era a entrada da Chácara do Sr. Yamamoto. Aí o Sr. 

Yamamoto pediu para mim e eu solicitei à Secretaria de Obras que fizesse, que 

acabasse lá. A Prefeitura, a 50 metros após, fez outro. Infelizmente o pessoal 

das chácaras que costumam jogar lá, joga-se do carro, do carro! Eles não 

descem pra... Aliás, não comporta tanto lixo também. Então realmente aquilo... 

Ao invés de uma medida paliativa, que é de multar, eu acho que tem que 

acabar com aquilo lá. Acabando com aquilo lá, cada sitiante, ele tem que dar 

cabo ao seu lixo, enterrando, incinerando, não sei de qualquer forma, porque 

daquele jeito, realmente... horrível! Inclusive ontem eu passei lá, mas estava 

insuportável! São móveis, até animais são mortos, são jogados lá. Então eu 

sou, a princípio, sou da opinião que deva-se extinguir esse tipo de coleta, 

porque lá na verdade não são os moradores, são sitiantes de final de semana 

que jogam, né? A maioria é isso. Mas quero parabenizar a vossa excelência 

com respeito a esse requerimento 274. Parabéns, nobre vereador!” 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES 

DE AGUIAR PASSOS  9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

275/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo junto 

ao Departamento Responsável, tome providências sobre Campanhas de 

Conscientização do Câncer de Mama e Colo do Útero. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de parabenizar a nobre vereadora 

com respeito a esse requerimento 275, que se trata da prevenção do câncer da 

mama. Eu não sei, mas é o mal do século, na verdade, o câncer de mama nas 

mulheres, e a próstata, nos homens. Parabéns à Vossa Excelência mais uma 

vez e, se a Vossa Excelência permitir, eu gostaria fazer coro assinando 

juntamente com a Vossa Excelência, muito obrigado.!”. O Vereador Fábio 
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Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a vereadora 

Zuleika pelo requerimento, e é importante, realmente. Só quem tem um parente 

que teve câncer ou ainda tem resquícios disso, sabe que tem a importância! 

Também sou um grande ativista dessa parte aí e temos que conscientizar 

muito mesmo, tanto as mulheres, como os homens. E só que nem eu retorno a 

dizer: se todo mundo se conscientizar e fazer a coisa da forma correta, tendo o 

apoio do Município, do Estado e até da União, isso aí vai passar a não ser só 

um signo, e não vai ser mais uma doença. Parabéns! Eu gostaria de fazer coro 

com a senhora na assinatura!”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre de vereadora, ela foi muito feliz 

na propositura! Gostaria de, assim, autorizando assinar junto com a senhora; e 

a semana passada, eu e o vereador Reinaldo também estivemos na 

Assembleia Legislativa em uma reunião com o Estevam Galvão, nosso 

Deputado, e solicitamos para ele, até deixamos um ofício pedindo a carreta 

fazendo exame de mamografia. Ele se comprometeu a estar ajudando o nosso 

município; e agradecer o trabalho que ele vem fazendo aí junto à nossa cidade. 

E semana passada também, eu estive no GAPC aqui em Mogi, onde tem 

muitos amigos, colegas meus que fazem tratamento lá. É um grupo de apoio 

ao câncer que faz um trabalho maravilhoso, lindo, onde eu já tinha uma 

sensibilidade e acabei me sensibilizando mais ainda! Então até me coloquei à 

disposição para ajudá-los, e me coloco à disposição de todos. Já até eles têm 

um ônibus que vem na cidade, até solicitei para eles também, pedi para eles 

estarem entrando em contato com a prefeitura, o Fundo Social, para estar todo 

mundo junto nessa causa. E eu acho que a prevenção é o melhor remédio, 

então todos juntos! Parabéns mais uma vez.”. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora por 

esse trabalho que a Vossa Excelência realmente... Temos sentido que Vossa 

Excelência realmente está tomando a frente realmente dessa situação na 

nossa cidade, porque realmente o câncer é uma coisa terrível. E eu, que tenho 

lutado muito com minha esposa, já faz o quê? Vamos para 10 anos que vem 

numa luta também; já foi retirado um rim e estamos com muitos problemas 

também, então a gente sabe que é muito doloroso a gente ver a pessoa ali 

sofrendo dentro de casa e, às vezes, a gente não ter remédio! Essa é a 

realidade, a gente não tem remédio que toma para estar salvando! Então é 

muito delicado e muito doloroso. Então eu parabenizo Vossa Excelência, e se 



7 
 

realmente a senhora permitir, eu quero também assinar junto com a vossa 

excelência. Muito obrigado!”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Eu agradeço as palavras dos nobres pares, fico 

feliz e autorizo todos a assinarem junto comigo, e aos demais também, se 

quiserem assinar, todos assinarem, porque essa causa é de todos, tá bom? 

Muito obrigada, obrigada, presidente.”. APROVADO. O Sr. Presidente solicita 

então ao plenário a inclusão do Projeto de Lei nº 041/2019 na Ordem do Dia 

para discussão e votação. APROVADO. Assim, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão. Retornando, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada nominal 

dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O 

Sr. Presidente solicitou então a leitura do Requerimento nº 276/2019. 10. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 276/2019, Requer ao Senhor 

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

Responsável, tome providências sobre a Lei Complementar n° 206, de 25 de 

setembro de 2019. APROVADO. Terminados os Requerimentos, o senhor 

Presidente solicita a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões ao 

Projeto de Lei nº 041/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 11. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 041/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

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

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

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

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

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

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade 

o parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 041/2019: Fábio 

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

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

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de 

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

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

[Sim]. APROVADO o projeto por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Srs. 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O único vereador inscrito é 

o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que, com a palavra diz: “Boa 
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tarde, Presidente, mesa diretiva, nobres pares, os assessores e aqueles que 

nos acompanham pela internet através da TV Câmara! Gostaria aqui, em nome 

da nossa vereadora Zuleika, saudar todas as mulheres pela data do mês de 

outubro, que é o mês de campanha, parabenizando já também, tendo assinado 

junto o requerimento da nobre vereadora, e dizer que é uma campanha de 

conscientização que realmente pegou, está funcionando. Assim como a gente 

deseja, mês de outubro, os homens também tenham consciência, e assim em 

diante; é muito bom estar imbuído e inserido numa campanha que toma corpo 

e faz por onde. O que eu queria... o que me traz a essa Tribuna aqui, 

Presidente, nobres pares, é que, remetido aqui o Projeto de Lei autorizativo da 

SABESP, provavelmente Vossa Excelência vai convocar uma reunião das 

comissões para analisar esse e outros projetos, eu gostaria antes, para não 

achar que a gente está protelando nem nada, algumas questões que, pelo que 

eu pude ler aqui, para já, se puder ingressar ou providenciar, porque do que 

ficou combinado a respeito de algumas coisas, que, olhando por cima, por 

exemplo assim, na mensagem do Executivo, a gente vem aqui dizer que a 

gente brigou muito, e estava consolidado numa reunião, pelo que foi falado, a 

questão dos córregos, né? E eu ouvi do próprio pessoal que parece que o 

córrego vai ficar para o próximo projeto, que é o projeto lá do Rio Itapanhaú. Eu 

gostaria que fosse mantido o combinado, e, num documento a parte, para não 

falar que a gente está prejudicando, fosse inserido esse rol de vontade de pró- 

atividade da SABESP para conosco. Senão, o que acontece? De antemão, 

também quero fazer agradecimento, tem ali onde tem um Fugi, que tem o 

córrego ali do Santo, tem uma parte que está ali muito suja, para não dizer 

desmoronando, perto da própria casa do vereador, não sei se ele chegou a ver 

ali, o Jorge; ali, que está desassoreando o córrego ali, está perigoso! A gente 

vem pedindo, como o nobre vereador já pediu, eu também pedi, os demais aqui 

pediram a limpeza, só que ali agora, não só além da limpeza, há a necessidade 

de se fazer aquela gaiola com pedra e colocar lá para fazer a contenção. E a 

gente vê a promessa... pô, agora, se não deixar isso daí atinado para estar 

inserido pelo menos no que a SABESP vai fazer, a gente vai deixar de novo 

solto para uma outra questão da boa vontade, e da próxima... do Itapanhaú, 

que lá, sim, Bertioga, está tudo travado, porque lá o pessoal vai na câmara, 

briga, né? Eles estão tendo uma série de dificuldades lá com o pessoal 

ambiental, não da municipalidade, sim das ONGs e OSCIPs que representam 
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lá. Mas não é nada contra a SABESP. Então algumas dúvidas que tem, no que 

vem aqui, seriam essa, a respeito... Tem o artigo 7º aí, se vocês puderem 

acompanhar, que estão os investimentos ordinários e extraordinários pela 

SABESP, na prestação de serviços públicos de abastecimento de água, serão 

preferencialmente amortizados no decorrer do contrato. Mas em quanto? Qual 

que é a razoabilidade? Qual é o parâmetro? Do 8, „O Poder Executivo poderá 

celebrar acordo de parcelamento com a SABESP sobre o montante da dívida 

das faturas de consumo...‟. Não era interessante trazer esse valor de quanto 

deve, como pode, como a gente vai fazer também? Porque foi, eu me lembro 

que a gente assinou aqui um parcelamento, na mesma gestão, só que com o 

anterior Prefeito, para ser pago. Então era hora também de a gente trazer 

como que está essa dívida, ou até negociar, pedir mais alguma coisa. No artigo 

9 também, „O Poder Executivo é autorizado a conceder a cota parte do 

recebido pelo Município de imposto de operações relativas a ICMS‟. Quanto de 

porcentagem? Sabe, coisa que está totalmente vaga. Aqui, aí a gente vai lá 

para a folha seguinte. As intervenções que vai fazer; após o parágrafo único da 

continuação, do parágrafo único ao sétimo, da próxima folha, de quanto a 

gente vai estar falando das intervenções que vão fazer na questão da 

regularização fundiária, sabe? De quanto? Quando? Tinha que ter um 

cronograma estabelecido, senão a gente vai deixar 30 anos... como que vai ser 

a fiscalização? Quem vai fiscalizar? A prefeitura? Durante quatro anos, se eu 

não me engano. Então eu gostaria, assim, da gente estar... coisas que foram já 

discutidas aqui, que a gente não tem no documento. Ou seja, a gente se 

debruça a discutir um projeto, e a gente quer a coisa o mais palpável possível, 

tateável para que a gente possa ter uma segurança. E está muito solta a coisa 

assim. Só para a gente ter parâmetros para definir, „Ah, é quatro anos a 

fiscalização‟; „Quem vai exercer?‟. No artigo 11 do Fundo Municipal, e aí aqui é 

a questão que nós aprovamos já, aonde até o nobre do vereador brigou lá 

também para a gente inserir isso, que é o recebimento da porcentagem, que a 

gente é de acordo que tenha  um ganho a prefeitura, não está a porcentagem 

também, sabe, Fernando? Que a ARSESP permite ao município, entendeu? 

Então no artigo 11 também, gente, „dos repasses financeiros da nova 

assinatura do contrato‟, ou seja, o que a gente não pode é a gente discutir - 

isso aqui não é culpa da prefeitura - eles vão dar esse autorizativo para a 

SABESP, porque mais uma vez você vai discutir com uma empresa do porte da 
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SABESP, ela se agiganta perto de você! E a gente tem que fazer frente a isso 

daí, não assim, no intuito de atrapalhar, não, a gente tem que legalizar a 

situação dela na cidade. Mas o que a gente puder, o que a gente combinar, 

bater porta na reunião quando não está de acordo... Só para mim terminar, 

presidente, porque acho que isso é de suma importância... A gente faz lá, eles 

falam que abaixam a voz, vai modelar, vai modular de acordo com o que a 

gente combina, e eles não mandam pra gente do jeito que a gente quer. Então 

eu deixo aqui apenas a minha... não é nem indignação, é apenas a minha 

sugestão para ter clareza naquilo que a gente vai apoiar, para a gente falar 

„Bom, está tudo aqui o que a gente quer‟. E, Presidente, essa questão da 

ARSESP, eu acho muito importante vir para cá, nem que seja num documento 

à parte, mas concomitantemente. Esse negócio de „deixa para depois‟, que a 

gente assina aqui e faz lá, isso aí a gente ouve desde a gestão passada. E a 

gente quer terminar com o mínimo de segurança aí nessas questões que a 

gente vem discutindo, senão é perda de tempo e vai... Vereador vai na... que a 

gente tem que ser tachado, daqui a pouco, de otário, porque a gente combina 

uma coisa, o pessoal não manda o que a gente quer. Então peço a gentileza 

de vossa excelência, que parece que até essa semana deve vir alguém da 

SABESP aí, se a gente puder até participar, para colocar com clareza aí, para 

não, por gentileza, não colocar essa semana, Presidente, em discussão esse 

projeto na reunião das comissões, porque vai ficar capenga. Eu mesmo não 

vou vir se não estiver com mais dados pautados. Muito obrigado.”. E não 

havendo mais oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Bom, antes de 

encerrar a presente sessão, em cima da fala do nobre vereador Marcelo, tem 

algumas colocações que devem ser postas. Existe já um trâmite desse 

processo de renovação de convênio com a SABESP já há algum tempo sendo 

discutido entre o Executivo, alguns membros do Legislativo participaram da 

primeira reunião; posterior, teve uma nova reunião com o Executivo... Quanto à 

questão da ARSESP, a ARSESP é agência reguladora, que regulamenta os 

convênios de saneamento. E o permitido é que ela tem um percentual que a 

companhia pode repassar ao município. Ela pode repassar tanto isso em 

espécie, que é 4% do valor da arrecadação bruta; ela pode repassar isso em 

espécie ou pode passar em serviços. É claro que a SABESP, o interesse dela é 

passar em serviço, porque ela executa e aí ela limpa um córrego no valor de 
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R$ 600 mil, faz lá uma manutenção lá no valor de R$ 700 mil... Quer dizer, 

praticamente já foi o valor do convênio. No último cálculo que foi feito com a 

Assessoria Técnica do Executivo, e eu participei desse levantamento – isso, 

acompanhando o trabalho do Executivo - a prefeitura teria, em torno de retorno 

financeiro no convênio de 30 anos, ela teria em torno de 7 milhões de retorno 

para o município. De que forma é esse retorno? Esse retorno, ele é anual. 

Então hoje, se a Prefeitura assinar um convênio com a SABESP, ela receberá 

nesse primeiro ano, ano/referência 2018/2019, na assinatura, ela receberia em 

torno de R$ 295.000,00. No próximo ano, esse valor pode ou se manter ou 

aumentar, por quê? Porque será de acordo com a arrecadação da SABESP, 

portanto, quanto mais a SABESP arrecada no município, 4% do que ela 

arrecada, bruto, retorna ao município no convênio. E isso não virá de uma vez 

só. A gente está falando em sete milhões, mas isso será diluído de acordo com 

o contrato vigente; se o contrato for de 20 anos, vai dar um valor menor; se o 

contrato for de 30, nós nos baseamos em cima do orçamento de 30. Quando 

se iniciou a leitura do projeto, a leitura que a vereadora Zuleika estava 

colocando, auxiliando aqui os trabalhos da mesa, era justamente a instrução da 

formação desse convênio. Esse convênio, não é porque nós vamos dar a 

autorizativa, que a prefeitura simplesmente vai lá e assina. Tem que se ter uma 

audiência pública, tem que se discutir com o legislativo de que forma será 

formatado esse convênio. Não é simplesmente... Olha, abriu-se a discussão 

para o convênio, tá certo? Porém, terá todo um processo que é regulado pela 

própria ARSESP para que se possa firmar o convênio. O momento, ele é 

crítico, por quê? Porque nós temos o PL, a PEC ou o projeto de lei do Senado 

que trata sobre o saneamento ambiental no Brasil todo. E esse projeto é que 

vai regulamentar todo o sistema de saneamento do Brasil, inclusive Biritiba. É 

que calhou do nosso caso, em Biritiba, nós não estarmos com o convênio 

firmado com a autarquia SABESP ou com uma empresa particular; tem alguns 

municípios que fazem a exploração, como Paraibuna, por exemplo, fazem a 

exploração pelo serviço particular, empresa privada; Ribeirão Preto, é empresa 

privada; Mogi das Cruzes, autarquia, no caso é o SEMAI; Guarulhos era o 

SAAE, que agora a SABESP adquiriu o ano passado, adquiriu o SAAE e 

incorporou à SABESP. É claro que a SABESP tem um interesse muito grande 

em renovar o quanto antes esse contrato com Biritiba, por quê? Porque ela 

incorpora mais um contrato ao seu patrimônio, e isso valoriza mais a empresa. 
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E se amanhã ou depois a empresa for privatizada, ela tem um contrato a mais 

para dizer: „Olha, meu capital é maior do que existe hoje, porque eu tenho mais 

um município agregado ao meu patrimônio‟. Porém hoje, com o contrato que 

era anterior, a iniciativa privada não vê interesse em aplicar no município 

qualquer tipo de investimento de saneamento, por quê? Porque o contrato 

anterior amarrava qualquer empresa que assumir hoje, teria que bancar toda a 

estrutura da SABESP, e isso dá uma briga judicial muito grande. É claro que 

nós estamos entre o tempo e a medida, de que é aprovação do projeto de lei, 

de que forma vai ser aprovado e a sanção pelo presidente, porque esse projeto 

de lei era uma Medida Provisória, e ela foi vencida, e o Senado criou uma 

Medida Provisória nos mesmos moldes da Medida Provisória no Congresso, no 

Senado, e encaminhou e já está na câmara e a previsão é de votar ainda agora 

em outubro o PL do saneamento, que é um projeto de lei do senador Tasso 

Jereissati. Então nós estamos assim... é claro que nós vamos pautar, Vereador 

Marcelo, com muita tranquilidade e com muita discussão. Então eu, ao invés de 

colocar esse projeto nas comissões, eu preferiria primeiro agendar uma reunião 

do Executivo com todos os vereadores, com todos os vereadores, para que 

possamos discutirmos em conjunto, por quê? Porque se eu for colocar somente 

nas comissões, o vereador Jorge não faz parte da comissão, o Vereador Valter 

não faz parte da comissão, eu não faço parte de comissão, então nós 

agendaríamos uma reunião com o Executivo para traçarmos alguns pontos de 

que forma nós poderemos ponderar e fazemos as modificações necessárias 

com bastante tranquilidade e serenidade. Da forma que veio, a SABESP, ela 

sugeriu alguns pontos. Então, quando a Vossa Excelência coloca „dívida com a 

SABESP‟, foi uma sugestão que a SABESP colocou, de que, se a prefeitura 

tivesse dívida com ela, seria debitado do fundo do repasse da SABESP. Eu 

particularmente não concordo, eu não concordo com esse ponto. Eu, apesar de 

não fazer parte da comissão, mas vou sugerir aos nobres relatores das 

comissões que façam a extinção desse artigo, de que a prefeitura teria que 

bancar, descontar, dar como garantia, até porque nós já estamos dando o 

ICMS, nós já estamos dando o FPM! Será que 30 anos é um prazo bom para 

contrato? Não vamos falar em cinco, mas vamos falar pelo menos aí em torno 

de 10,15 e 20. É uma questão de opinião de cada um. Nós vamos receber 

percentualmente mês/arrecadação a SABESP. Eu defendo a tese de que isso 

tem que vir em recurso, porque a prefeitura pode comprar um maquinário e ela 
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mesma fazer a execução do serviço! Para quq que eu vou dar uma autorizativa 

para a SABESP para que ela possa. em troca. limpar um córrego, por exemplo, 

se eu posso comprar a máquina? Ela vai limpar o córrego uma vez durante 30 

anos, e eu posso comprar a máquina e limpar todo ano! Porque ela vai gastar, 

na limpeza do córrego, ela vai gastar no mínimo aí, se for um desassoreamento 

bem feito, nos três córregos, ela vai gastar no mínimo 800 mil com bota-fora e 

tudo mais. E, com 800 mil, nós compramos duas máquinas, fazemos o 

desassoreamento todos os anos.” O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “É justamente por isso, é na grandeza desse 

contrato, inclusive, porque se a gente for vislumbrar que quando eles foram 

fazer a obra lá do ((inaudível)), que é a intenção, eles colocaram... porque eles 

poderiam trazer - vossa excelência comentou o bota-fora aqui - para deixar a 

gente gerar algum valor, ou bem como algum emprego a mais... vai para Mogi. 

Então não está vendo aí? A gente sabe que a gente tem dívida com a 

SABESP, foi parcelado por essa Casa aqui o débito, por nós, entendeu? Para 

poder a prefeitura estar em dia, fazer a parcela e o pagamento. Por que não 

agora na concessão ela não abre a mão para a gente também, entendeu? 

Então, falta de discussão, eu sugiro à Vossa Excelência, se puder, não adianta 

a gente só discutir com o Executivo, tem que ter alguém também da agência da 

SABESP. Se Vossa Excelência puder trazer alguém aqui para, pelo menos, 

ouvir, levar a discussão...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Vereador Marcelo, existe uma reunião agendada aí, está com todos os 

vereadores para que tenham ciência, não é com essa presidência, não é com o 

Legislativo; existe uma reunião da Superintendência da SABESP, quinta-feira, 

junto ao Executivo, tá certo? Existe essa reunião, já está agendada. Eu tive a 

informação extraoficial de que está agendada essa reunião. Não houve 

nenhum convite; se houver um convite a essa presidência e aos demais 

vereadores, eu faço a extensão a todos, mas eu acho que, assim: primeiro nós 

temos que nos unificarmos com o Executivo, porque hoje nós estamos falando 

de uma concessão para uma autarquia do estado, que pode ser privatizada 

amanhã. É claro que a SABESP, ela vai tentar buscar todos os interesses dela 

possíveis e imagináveis, porque é um contrato de 30 anos, não estamos 

falando de 30 dias; não estamos falando de uma locação do imóvel, mas 

estamos falando de 30 anos de concessão de serviço público de saneamento e 

esgoto! Quanto à questão da revisão a cada quatro anos, o plano de 
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saneamento que nós aprovamos já contemplou muitas coisas, inclusive vossa 

excelência fez um trabalho junto com os demais vereadores nas comissões, 

incluindo diversos bairros que não estavam sendo contemplados no plano, e da 

qual parabenizo o trabalho das comissões, especificamente de vossa 

excelência, que fez um trabalho também para inclusão de todos os bairros que 

não estavam sendo atendidos, e esse plano é revisado a cada quatro anos. 

Então o período de expansão dos serviços, se o contrato for de 30 anos, a 

cada quatro anos ele vai ser revisto. E a SABESP, eu tenho certeza absoluta, 

Vereador Marcelo, eu não tive nenhum contato com os membros da SABESP, 

não sei se o Vereador Valter pode dizer, eu sei que é claro, como funcionário 

da autarquia, ficaria até difícil colocar ele numa posição, e peço até desculpas, 

mas a SABESP também não ficou contente com o plano de saneamento que 

nós colocamos aqui, porque quando nós aprovamos toda a expansão para a 

cidade, nós estamos falando em 30 anos, e eles querem que... „Eu vou ter que 

mudar meu cronograma físico e financeiro‟, foi o que a diretora de Meio 

Ambiente falou; „Olha, houve uma satisfação por parte da SABESP, porque 

vocês se ampliaram muito aonde seria atendido e eles teriam que rever o 

cronograma físico-financeiro deles.‟. E eu falei: „Olha, eu não vivo em função da 

SABESP, eles que têm que viver, eles têm que fazer o cronograma físico-

financeiro de acordo com a necessidade do município. Não o município se 

adequar à realidade deles!‟. Nós temos bairros aqui, a Vertentes, por exemplo, 

aqui colado com o centro e não tem esgotamento sanitário! Nós temos bairros 

próximos aqui que não têm; nós temos ali na Heitor Cunha Braga, que não é 

coletado o esgoto! Então é assim, quando eu disse essa reunião primeiro com 

o Executivo, podemos, num segundo momento, já marcar com a SABESP, mas 

primeiro nós alinharmos com o Executivo, para que a gente possa tocarmos 

num consenso, para depois, sim, com mais força, aí negociarmos com a 

SABESP os pontos que achamos interessantes.”. O Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Presidente, o que eu gostaria de dizer é 

que, assim, eu não quero tornar chato, desculpa aos nobres vereadores, mas é 

que essa é a oportunidade. Eu gostaria da gente ter no papel esse rol de 

intenções da SABESP - como vossa excelência mesmo disse - eles não 

ficaram contentes com o trabalho com a câmara fez de inserir todos os bairros, 

por quê? Porque eles querem ver o que é viável para eles! E nós aqui estamos 

no nosso papel de levar as necessidades da comunidade, das ruas, dos bairros 
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que a gente representa. Então aqui a gente também tem que, dessa maneira, 

conduzir agora no auxílio junto ao Executivo, mas também com a SABESP, e 

tentar lutar, puxar a brasa, a sardinha para a população da gente, porque é o 

que eu estou falando, se a gente não fizer isso de forma clara, eu vou ser 

sincero para o senhor, se não estiver por escrito, nobre Vereador, esse projeto, 

para mim, pode vir para a Casa... Eu, como presidente da Comissão de Justiça 

e Redação, e relator da outra, nem vou analisar. O que é combinado não é 

caro - meu pai já ensinou isso. Você não precisa combinar nada com ninguém, 

mas combinou, tem que cumprir. O pessoal da SABESP fala sempre, mas não 

cumpre, então vamos pôr no papel, porque está escrito; nós vamos passar, 

podemos até deixar a Casa, que vai estar segurado no papel. E se eles não 

cumprirem, cabe aos outros vereadores, próximos prefeitos, fiscalizar, 

juntamente com o Poder Executivo, que é quem eu solicitei para o senhor, que 

é quem vai caber fiscalizar; então é a oportunidade da gente passar. Só falei 

que eu ia agradecer, eu não pude agradecer... até a solicitação do Carlos foi 

atendida pelo Poder Executivo, de limpeza ali, sabe? Mas está muito precária 

as condições dos córregos. Nós não podemos, como um município produtor e 

transportador de água, ter os córregos da maneira que a gente tem, sabe? A 

gente entrega água de primeira qualidade, tratada, e a gente tem para os 

moradores daqui esgoto a céu aberto? Que coisa que é essa? Então a gente 

tem que pegar no pé da empresa, sim, ora! Ela que veja as condições. Como 

vossa excelência foi muito feliz quando o senhor brigou, que a gente também, 

quando eu fiquei sabendo, o senhor sabe da minha indignação, que não faz 

parte do programa financeiro de estudo deles o que nós pedimos, eles que se 

adequem ou então tirem a empresa da cidade e deixem outra! A gente não 

pode ter medo, na condição de ter a caneta na mão com o Executivo, da gente 

pedir o que é melhor para a gente. Não estou falando aqui como um louco, mas 

é a oportunidade! Vai passar... se for de 20, 30 anos, vão passar cinco, sete 

mandatos aqui, entendeu? E a gente vai ter que assumir aquilo que a gente 

não negociou. A gente não pode prevaricar! Isso é uma questão macro, que 

mexe com os direitos de até quem não nasceu. Muito obrigado, Presidente, 

desculpa, tá?”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Aproveitando todo esse assunto, esse debate, gostaria de sugerir a essa 

presidência que o senhor marcasse uma reunião com todos os vereadores, 

durante a semana, no momento oportuno, para que nós possamos, então, uma 
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vez lido o projeto, uma vez debruçado nele durante hoje, amanhã, nos 

próximos dias, que nós possamos fazer essa conversa entre nós aqui, o que é 

que esta Casa propõe de alteração, para quando a gente for conversar com o 

Executivo ou com a SABERSP, a gente já ter um embasamento de tudo isso 

que o nobre Vereador Marcelo colocou, para a gente não ir, de repente – „Ah, 

vão para uma reunião!‟ - como até o próprio Marcelo, no momento da tribuna, 

disse. A SABESP vem daquele tamanho, pronta para atropelar prefeitura, 

atropelar o município - e não é essa a ideia; a ideia é: o que que o município 

precisa e o que a empresa pode nos oferecer. O município, nesse momento, 

ele não tem pressa pela aprovação. Quem tem pressa é a SABESP. Então se a 

SABESP tem pressa, ela que se adeque à realidade do município. Então eu 

acho que essa reunião entre os pares vai ajustar algumas coisas aqui para que 

a gente possa propor com mais ênfase no momento oportuno com o Executivo 

e com a SABESP. Muito Obrigado!”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Eu agradeço a sugestão de vossa excelência, Vereador 

Sergio; a minha intenção, o porquê eu gostaria dessa reunião junto com o 

Executivo, por quê? Porque é claro, os vereadores todos vão estar com o 

projeto, inclusive a Norma Instrutiva, e com o Executivo, nós conseguimos ter 

um diálogo. A minha intenção é marcar uma reunião na quarta-feira à tarde, 

não das comissões; reunião de vereadores, de vereadores com o Executivo, 

mais especificamente com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, a 

diretora Dra. Elaine, que é ela que está à frente de todo esse processo com a 

Sabesp, além do jurídico Dr. Márcio Nakano. Então a minha intenção era 

convidá-los para que viessem nessa reunião com os vereadores, até para 

poder esclarecer qualquer tipo de dúvida que haja dos vereadores, tendo em 

vista que, na quinta-feira, o Executivo terá essa reunião com a 

Superintendência da SABESP. Mas nós já teremos pelo menos uma breve 

noção de qual caminho nós vamos tomar. E aí, sim, depois, paulatinamente, os 

vereadores vão se reunir até fecharmos a proposta que o Legislativo tem para 

esse projeto. E aí, sim, depois disso, colocaríamos nas comissões para poder 

discutir. Então eu não colocaria em discussão; vou fazer uma discussão ampla 

com todos os vereadores, com todos os membros, tá certo? Para que possa 

todos darem a sua contribuição, a sua sugestão; convidar o Executivo na 

quarta-feira, eu acho que 14h30, eu não sei o horário... 15 horas seria um 

horário bom, horário razoável?”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 
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pela ordem: “Não quero atrapalhar, acho que a agenda quarta-feira é oportuna, 

só que eu termino o ATPC e já tenho um agendamento em Mogi às 14h30, 

então para mim, esse horário fica impossível, mas não se prenda a mim...”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Sim, porque assim, se 

eu for individualmente cuidar do interesse de cada um, eu vou acabar não 

conseguindo fechar a agenda, mas a minha intenção é fechar na quarta-feira, 

até porque, na quinta-feira, já terá uma reunião com a Superintendência da 

Sabesp, e isso com o Executivo. De repente, se for ampliado para o Legislativo 

participar, pelo menos nós já vamos ter uma prévia desta conversa, porque de 

repente, se a superintendência e o Executivo convidar o Legislativo para 

participar dessa reunião, nós já vamos estar com uma prévia da discussão na 

quarta-feira desse alinhamento. Eu sei que vossa excelência tem uma 

contribuição enorme dentro do processo, mas, assim, só em função de vossa 

excelência, não teria como eu prejudicar o trabalho em andamento, que eu 

acredito que seja de comum acordo para todos.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor Presidente, essa reunião que o 

professor Sergio sugeriu é de extrema importância, e é assim: esse projeto 

chegou na Casa, ou pelo menos chegou no meu e-mail na sexta-feira à tarde, 

já no final, bem no finalzinho mesmo do dia. Então o que eu pude ver em 

relação a esse projeto, eu consegui ver, mas... eu sei que você não pode 

cuidar dos interesses individuais de cada um de nós, vereadores, mas eu 

acredito que seria de suma importância cada Vereador estudar esse projeto 

com calma, não pelo compromisso que eu tenho, assim como outros 

vereadores têm também nessa Casa, principalmente na quarta-feira, eu tenho 

um compromisso que eu não posso adiar ele, entendeu? Então para a gente 

fazer a coisa com calma, estudar, analisar, entendeu? Eu sou... não só eu, 

como os demais vereadores também, é claro que quer participar dessa 

reunião, só que, por exemplo, na quarta-feira, por exemplo, eu vou ficar fora. 

Eu já tenho uma agenda, que infelizmente eu não tenho como eu mudar essa 

agenda. Então eu gostaria até da compreensão da vossa excelência para 

deixar que a coisa anda com calma, cada um estude com calma e analisar o 

projeto, porque realmente tem muita coisa que nobre Vereador falou e que é 

verdade, 30 anos é muita coisa, não só o tempo do projeto, mas também 

outras coisas que a gente precisa discutir aqui nessa Casa, muito obrigado, Sr. 

presidente!”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Eu 
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entendo a preocupação de vossa excelência Vereador Robério, mas como 

vossa excelência disse, vossa excelência recebeu na sexta-feira. Então 

sábado, domingo, segunda, terça, quarta... quer dizer, daria para se ter um 

parâmetro dentro do que... até porque nós estamos encerrando a votação, nós 

vamos estar começando a discutir. Então acredito que tempo hábil para 

analisar o que veio pelo menos e o que dá se para se propor, existe o tempo 

necessário, sim, tá certo? Eu entendo, compreendo o compromisso do 

vereador Sergio, como o compromisso de vossa excelência. Caso haja um 

consenso dos vereadores, podemos marcar essa reunião por volta das 19 

horas, para mim também não tem problema algum; aí é questão de consenso 

para que a gente possa... mas eu não posso me esquivar, por compromisso de 

um ou dois, em função da maioria.”. O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Desculpa, eu não quero atrapalhar também, entendeu? Se 

eu não estiver presente, eu tenho certeza que os nobres pares vão fazer da 

melhor maneira possível. Muito obrigado!”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Seria de grande valia se todos que pudessem estar 

presentes.”.  O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “É só a respeito disso mesmo que eu queria terminar, tocar, que eu 

achava que vossa excelência foi convidado para a reunião de quinta-feira com 

a superintendência.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: 

“Não, oficialmente não fui convidado.”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo diz: “Então, eu acho que a gente deveria até aguardar, que se 

de repente vossa excelência for convidada, para fazer essa reunião depois, 

para vossa excelência, se for, ou então através até da diretora do Meio 

Ambiente, já sentir, entendeu? Fazer ela depois, porque aí, sim, a gente vai 

sentir a intenção. Talvez na sexta-feira essa reunião, porque aí o senhor teria 

mais um feedback da SABESP, entendeu?” O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves encerra a Sessão: “Bom, eu vou fazer o seguinte: não vou tomar 

decisão agora, vamos analisar com calma, encerrar a sessão, até porque, 

senão nós vamos ficar nessa... e aí, após a sessão, nós tentamos chegar e 

faremos o comunicado para os nobres vereadores; vamos tentar ver qual a 

melhor alternativa; de repente, pode ser na quarta à noite mesmo, pode ser na 

quinta de manhã, ou se é consenso mesmo, esperarmos a reunião com a 

Sabesp, com a superintendência, para depois fazermos a nossa. Eu, 

particularmente, ainda tenho uma tese que eu acho que deveria ser antes; 
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mas, enfim. Bom, antes de encerrar a sessão, gostaria agradecer a presença, 

que esteve hoje no meu gabinete, o presidente da Câmara de Poá, o vereador 

Neivão, Tio Neivão esteve aí fazendo uma visita para a gente hoje, deixou um 

abraço a todos vereadores, não quis atrapalhar a presença dele na sessão, 

porque senão teria que paralisar a sessão, e ele sabe como é que é também, 

administrando a presidência da Casa, então... mas deixo aqui registrado o 

abraço do presidente da Câmara de Poá, o Vereador Neivão, à todos os 

nobres vereadores e à vereadora Zuleika. Terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada 

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

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 07 de outubro de 2019. 
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