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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

Aos dois 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, Valter Antônio de Miranda e Walter Machado de Almeida, 

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

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

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

Molina, que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 

018 do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. O Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima que fizesse a leitura do Requerimento de justificação de ausência da 

Nobre Vereadora Zuleika Getrudes de Aguiar Passos. 1.O senhor Presidente 

solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão Ordinária do dia 26 de agosto 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicita a leitura do Ofício nº 

122/2019. 2. Ofício n.º 122/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

– encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n°241, 247 ao 251/2019. O 

senhor Presidente solicitou ao vice-presidente Marcelo Batista de Miranda Melo 

que assumisse a Presidência para que esse pudesse ir até seu gabinete. 

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

leitura das Indicações nº 221 a 277/2019.1. Indicação nº 221/2019, 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, para que seja feito uma operação de tapa buraco na Rua Antônio 

Leme da Cunha, no Bairro Centro. 2. Indicação nº 222/2019, de autoria da 

Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

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

que proceda a manutenção e troca de lâmpadas dos postes de iluminação 

pública localizadas na Rua José Pereira da Silva, no Bairro Jardim Pereira. 3. 

Indicação nº 223/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de 
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Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto Órgão Competente, para que providencie a manutenção do 

“guarda corpo” de proteção da ponte localizada na Estrada Santa Catarina, no 

Bairro Santa Catarina.4. Indicação nº 224/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feita a 

reposição do asfalto no cruzamento da Rua Nilo Peçanha com a Rua Arthur 

Bernardes no Bairro Vista Alegre.5. Indicação nº 225/2019, 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 158/2019. 6. Indicação nº 226/2019, 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 157/2019.7. Indicação nº 227/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo tenha uma melhor comunicação com os 

vereadores desta Casa de Leis, assim sendo, para que nos comunique com 

antecedência a respeito de campanhas importantes como demais eventos 

disponibilizados para a população Biritibana, como foi o caso da frente do 

trabalho. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. Assumindo 

novamente a Presidência, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicitou 

a leitura dos Requerimentos nº 213 a 221/2019. AUTORIA DO NOBRE 

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

votação o Requerimento nº 213/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente e faça um 

projeto de manutenção preventiva, para todas as vias do município, sem 

exceção, meados a setembro e outubro. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 058/2019. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 214/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação ao serviço de limpeza, com a 

retirada de lixo e entulho no terreno localizado entre a Rua 21 de Abril e Rua 19 

de Novembro, Bairro Jardim Yoneda e também o serviço de iluminação pública. 

Este requerimento reitera o oficio protocolado sob n° 3734/2019. 

APROVADO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 215/2019: 
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Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento Competente para que sejam instaladas lixeiras em todos os 

pontos de ônibus do município. Este requerimento reitera o requerimento de n° 

139/2019. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Em que pese o 

requerimento do nobre vereador Robério ser de suma importância, há um 

cuidado, e nós temos que nos preocupar muito sobre isso, porque as lixeiras, 

principalmente nos perímetros rurais, está tendo muito problema. O pessoal 

joga lá, o pessoal das chácaras tem jogado os lixos, aí transborda e fica no 

chão. Imagine isso no ponto de ônibus. Eu acho que é de se pensar esse 

requerimento, né, nobre vereador, porque tem um caso muito específico lá na 

estrada do Sertãozinho, na entrada do Sr. Yamamoto, ele não queria, todo 

mundo queria que colocasse uma lixeira, aí colocaram a lixeira na entrada do 

sítio dele e foi uma desgraça. Aí pediram pra tirar e colocaram mais à frente; 

está uma imundície tremenda! Agora você imagine num ponto de ônibus e o 

pessoal vir e jogar, não só usuários do ponto, mas vai ficar um lugar que o 

pessoal da chácara vai jogar lixo lá e vai transbordar. Eu acho que tem que se 

pensar muito bem. Me desculpe, nobre vereador, mas eu sou contra esse 

requerimento. Muito obrigado!”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “É assim, esse requerimento... é claro, vivemos num país 

democrático, né? Mas a intenção desse requerimento é justamente pra aquelas 

pessoas que estão ali no ponto de ônibus, ao invés de jogar o lixo na rua, ter 

uma lixeira... não uma lixeira grande. Aqui não diz uma lixeira como tem nos 

bairros mais afastados, que é uma lixeira comunitária. Assim, nos pontos de 

ônibus deveria ter uma lixeira pequena para que as pessoas não joguem o lixo 

no chão, que o nosso município requer cuidado pra que permaneça com a 

limpeza, que infelizmente hoje não tem. A cidade, em si, está imunda. Então o 

objetivo, nobre vereador, inclusive, seria exatamente isso: melhorar com a 

limpeza dentro do município. Muito obrigado, Sr. presidente!”. APROVADO 

com 10 votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Jorge Mishima. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTONIO DE MIRANDA. 4. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 216/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que sejam retirados os entulhos e lixos acumulados na Rua 

Nove n° 18 A, esquina com a Rua Oito, no Bairro Santo Antônio. APROVADO. 

5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 217/2019: Requer ao 

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

do Meio Ambiente para que possa ser feito a limpeza aos arredores da Mina 

d’agua na Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo ao número 2305, Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 
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ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Valter pelo pedido, tendo em vista 

muitos moradores vieram procurar a gente sobre essa questão dessa mina 

d’água aí. Acho que não traria nenhum ônus se a Secretaria de Meio Ambiente 

tomasse as devidas quanto àquele lugar lá, sendo que ali ainda trás muita água 

pra quem não tem lá água potável; devia ser vista com mais transparência, e 

não deixar de lado, acabar um negócio que é uma tradição já no bairro Jardim 

dos Eucaliptos. Muito obrigado!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Quero também parabenizar o Valter Antônio de Miranda, o 

Valter da Sabesp, como é conhecido, e dizer também que ele foi feliz no 

requerimento, porque eu conheço desde quando meus filhos nasceram, minha 

sogra consegue pegar água daquela bica. Desde esses dias pra cá, eu estou 

vendo um acúmulo de pessoas, muitos importantes, pegando água da mina; e 

parabéns pelo requerimento, viu, vereador?”. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 6. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 218/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria do Meio Ambiente, para que a 

mesma encaminhe a este vereador o mapeamento e/ou as documentações 

pertinentes as APA (Área de Proteção Ambiental) e as APP (Área de Proteção 

Permanente) para fins de fiscalização. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 7. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 219/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que junto ao Departamento Competente que seja feita a complementação de 

iluminação pública na Estrada do Iroy ao longo de sua extensão. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR.8. Em única discussão e votação Requerimento nº 220/2019, Requer 

ao Senhor Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, para que este 

solicite na Secretaria de Transporte (DER) para que sejam colocadas placas de 

ciclistas e tratoristas na Estrada Mogi-Salesópolis na SP-88. APROVADO.9. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 221/2019: Requer ao Senhor 

Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, para que este solicite na 

Secretaria Competente pelo DAE um projeto de piscicultura e pesca esportiva 

nas barragens do município de Biritiba Mirim. APROVADO. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura da Moção de Apelo nº 020/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 10. Em única discussão e 

votação a Moção de Apelo n° 020/2019 – Ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que juntamente com a Secretaria de Obras, comuniquem a empresa 

prestadora de serviços – SABESP (empresa terceirizada), que o serviço 

prestado pela mesma seja feito de forma correta, tendo em vista, que os 

mesmos ao fazerem manutenções nas vias pavimentadas do nosso município 
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estão deixando a desejar, tais como, deixando calçadas quebradas, ruas 

desniveladas, buracos que não estão sendo tampados de forma correta.O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Esse tema, 

eu gostaria de dizer para o nobre vereador Fábio que eu parabenizo ele, que é 

um cuidado que a gente tem tido, uma causa que eu já tenho aqui reclamado 

algumas vezes, feito alguns requerimentos, é justamente na qualidade de 

prestação de serviço das empresas terceirizadas, né? Eles vão, é feito o 

serviço pelos terceiros, uma extensão de rede na calçada, uma troca de 

tubulação, e no asfalto, eles deixam verdadeiros queloides, parte estética 

horrível, quando não, de má qualidade que, após um período de chuva ali, se 

cria buraco. E também, quanto à parte de calçada, a troca de tubulação, 

também ficaram grandes buracos. Esse vereador fez uma Moção de Repúdio, 

haja vista que a Sabesp terceiriza o serviço, foi notificada, depois fazendo 

alguns reparos, porém não é só questão de quem tem acessibilidade 

complicada por algum problema, alguma deficiência, mas a própria pessoa de 

idade, que já é senil, minha mãe mesmo levou uma queda ali perto do Karfan, 

mais para baixo ali, aonde tinha sido feita a abertura da tubulação. Então a 

gente quer apenas o respeito da empresa, porque sabemos que a Sabesp é 

uma empresa de ponta, mas que tem que preservar e zelar pelo nome que 

tem, cobrando das terceirizadas um serviço de qualidade. Cabe da gente aqui 

cobrar. Então gostaria de pedir autorização, além de parabenizar, pra assinar 

junto com vossa excelência esse requerimento.”. O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa responde: “Está autorizado, vereador.”. APROVADA. O Sr. 

Presidente solicita a leitura do Parecer Jurídico ao Requerimento nº 114/2019, 

de autoria do nobre Vereador Juniel da Costa Camilo.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIAL DA COSTA CAMILO.1.Parecer da Procuradoria 

Jurídica ao Requerimento nº 114/2019, que deu o Requerimento por 

FAVORÁVEL, o qual solicita a criação de Comissão Especial de Investigação 

na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, contra vereador por atos anteriores a 

esta legislatura.Após a leitura do relatório jurídico, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Mediante a leitura do Parecer da Assessoria Jurídica 

que presta serviços na Casa, essa Presidência designará, a partir da Portaria, 

os atos, a partir de Portaria, para criação da Comissão Especial de 

Investigação. Lembrando que esse processo, houve uma paralisação tendo em 

vista a situação da Procuradoria Jurídica da Casa, que encontra-se, como 

todos os nobres sabem, por medida liminar, afastada. E tivemos que haver a 

consultoria jurídica, que, no caso, é o Dr. Álvaro – por isso a contratação para 

prestar o serviço não só nesse caso, mas também nos casos da CP dos 

vereadores, no caso da CP do prefeito, e também dos processos 
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administrativos que tramitam na Casa. E vindo esse parecer jurídico favorável 

pela criação da CEI, essa Presidência adotará as medidas cabíveis no decorrer 

da semana.”.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, Mesa Diretiva, 

nobres pares, pessoal da imprensa; em nome aqui dos funcionários da Casa, 

em nome do qual eu cumprimento aqui o Jailton. Bom, eu venho aqui hoje a 

essa tribuna, eu gostaria apenas de salientar, Sr. presidente, que eu gostaria 

de vossa excelência, que a gente já conversou sobre o assunto em tela que eu 

vou expor aqui, são duas questões. A primeira questão é relativa à Sabesp, no 

quesito também que é a empresa terceirizada que cuida da parte da 

contratação dos vigias das barragens que pertencem à Biritiba Mirim. O senhor 

falou comigo e falou que em reunião também tutelou, mas eu gostaria aqui de 

formular, juntamente com vossa excelência, um requerimento pedindo pra 

Sabesp, por uma questão de justiça, né? A questão da gente aqui, são tantas 

sanções ao município, não bastasse da parte legal, eu gostaria de vossa 

excelência, se pudesse, essa semana, a gente elaborar junto com mais algum 

vereador que queira, pra gente pedir a relação dos funcionários que prestam 

serviço na barragem que comporta a Biritiba, pra quê? Pra que seja, de uma 

maneira conversada e até razoável, que a partir de agora e até às próximas 

trocas das empresas, sejam contempladas as pessoas que moram em Biritiba. 

E digo mais: que seja colocado; vossa excelência, num bate-papo informal, 

falou comigo, aprovei muito a ideia do senhor da gente colocar isso inclusive no 

balcão de emprego pra que tachasse ali pra não ficar como algum cargo de 

indicação ou de comissão. Colocasse ali no balcão de emprego, porque a 

gente não sabe; primeiro não tem o controle, só que a gente quer saber quem 

emprega, quais são os critérios; a gente sabe que a gente, pra arrumar uma 

vaga de emprego numa fábrica em Mogi, eles têm a questão do preconceito 

por causa da passagem, né? Então a gente tem que saber, os poucos, parcos 

empregos que têm aqui, aqueles que são habilitados através de curso, que 

possa também ser dada uma preferência para os moradores da cidade. Eu 

digo isso também, Sr. presidente, por quê? Vou tocar num assunto aqui que eu 

vou me aprofundar; eu lembro que em 2014, aí começou começo de 2017, 

quando eu estava, tendo a sessão, ia ser chegado também uma questão que 

envolve Sabesp, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Secretaria de 

Turismo, a respeito de uma ONG que criou o projeto do Núcleo Padre Dória. E 

em nenhum momento esse núcleo, esse parque, que cuida de gestãode área 

em nosso município, são acho que cinco ou seis municípios: Salesópolis, 
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Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião, né? Paraibuna e Biritiba, que a área 

contempla esse núcleo do Parque Estadual Padre Dória. Porém, essa base 

administrativa está sendo feita em Salesópolis. Digo isso por quê, presidente? 

Porque... nada contra nossos irmãos de Salesópolis, e não é a prefeitura de lá 

que, diga-se de passagem, nem aos vereadores, quando foi discutir a questão 

aqui da divisa do município, nós fomos envolvidos e eles se inseriram numa 

luta que ainda está... encontro da divisa aqui, né? Então, respeitando o direito 

constitucional da soberania das cidades, do estado e até do país, que, às 

vezes, o pessoal quer afrontar, como é o caso da Amazônia em tela, que os 

franceses e, nessa parte, eu concordo em parte com o presidente, a nossa 

soberania deve ser cuidada pela gente, eu gostaria que se fosse respeitado. 

Não foi criada uma audiência pública no nosso município do referido parque, se 

não me engano, né? Não foram consultados os moradores daqui. Aí hoje eu 

vejo pessoas que iam lá no Rio do Campo, em Casa Grande, muitas pessoas, 

Sr. presidente; inclusive meu pai morou lá, tudo; o pessoal que ia lá visitar, 

fazer um piquenique, uma pescaria esportiva, não pode entrar mais! Então a 

gente está tutelado por essa parte que a sede administrativa... E outra: quando 

eu discuti com uma das autoras, que é a Ana Vu, ela falou que a parte de 

Biritiba, quem ia gerir era Biritiba. Porque se a gente não pode discutir e eles 

brigam na divisa aqui, eu acho que, da nossa parte, nós teríamos que ter esse 

cuidado também, e a gente tomar conta do que é nosso. E eles estão 

interferindo na nossa soberania, que é delimitada. Portanto, eu gostaria 

também; eu vou pegar, ver como que está essa questão desse projeto desse 

núcleo, e vou comprar, juntamente com quem mais dessa Casa quiser, essa 

briga aí para que não seja ferida a nossa soberania do nosso município. 

Gostaria de dizer que é uma questão que cabe a nós o destino. A gente que, 

por trás disso, há interesse de preservação? Sim, mas o verdadeiro interesse é 

de uma exploração turística, que a gente também pode também, e não pode 

deixar passar batido. Já perdemos na água, na parte ambiental. Então, o que 

eu quero dizer aqui não é nada contra o Parque do Núcleo Dória, até porque a 

gente sabe que tem... mas hoje a gente tem uma visão de que toda soberania 

deve ser respeitada. A turma fala muito de agricultor. Gente! Que agricultor 

destrói a terra... no nosso caso em Biritiba, são os que mais têm cuidado com 

água, com a terra, com questão da terra. O Walter está aí, ele sabe, até porque 

os defensivos agrícolas são muito caros, não vai querer poluir de maneira 

nenhuma, acabar com uma área de nascente. Ele sabe da importância do 

manancial e da água que para ele é, para ele irrigar uma lavoura. A terra que 

não tem água pra irrigar a lavoura, ela não tem valor para o produtor rural! 

Então o que eu gostaria de dizer é a gente se atentar aqui, e se vossa 
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excelência, após isso daí, se for o caso, a gente criar uma comissão, 

presidente, pra poder tratar desse assunto, bem como dos assuntos que são... 

Senão daqui a pouco a gente vai voltar a ser um mero bairro, que era 

antigamente, um distrito de Mogi de Cruzes; agora vai ser de Salesópolis, por 

deixar ele tratar de assunto que afeta a nossa soberania. Nada contra, mas 

também não vou permitir.A gente tem aqui que lutar.Para que vocês saibam 

também, a nossas dívidas antigamente, ela fazia uma divisa maior até 

Bertioga, sabe?Perdemos também autonomia territorial.Agora a gente já está 

perdendo a autonomia de gerir e discutir sobre os assuntos da gente.Então eu 

acho que isso é um caso sério e um caso que a gente tem que levar a estudo. 

E é uma questão macro, ela não é de render voto, mas aqui a gente tem que 

estar preocupado é com as questões difusas, de quem vai nascer ainda, de 

quem vai poder preservar e arrumar o quê?Não só a questão do emprego, 

como eu falei, que é a questão dos cargos de vigias aqui, que a gente pode 

tentar tracionar para o nosso município, mas também essas questões da água, 

do meio ambiente, porque a gente não sabe qual é a excelência de gestão 

desse grupo que também criou essa autorização.”.O Vereador Sergio de 

Paula Franco solicita um aparte:“Gostaria de me oferecer também à 

disposição para, junto com a sua pessoa, fazer esse trabalho!”.O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo agradece: “Eu agradeço e conto com a 

colaboração e compreensão de todos.”.O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita um aparte: “Conte comigo também nessa luta aí!”.O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita um aparte: “Também gostaria que o 

senhor contasse com esse Vereador, porque eles andam em chácara aqui em 

Biritiba Mirim, fazendo parte da Polícia Ambiental.Então isso cabe a nós 

também, vereadores do município, fiscalizar também junto com essa 

instituição. Então quero fazer parte e também quero dar apoioao senhor 

também na questão da reunião com o chefe da Sabesp.”.O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo retoma: “Eu agradeço! E aí no caso do chefe da 

reunião com a Sabesp, o requerimento, como o presidente Fernando já teve 

uma reunião com o superintendente, eu vou deixar a critério dele; eu só estou 

solicitando uma celeridade, Presidente,e o senhor também saber que o senhor 

não está descoberto.O senhor sabe que aqui o senhor tem um parceiro para 

essas questões, como os demais, para as questões concernentes aqui.Meu 

muito obrigado e...”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: 

“Pode também contar com esse Vereador também,que está à disposição 

realmente para nós defendermos realmente todas as áreas do nosso 

município; realmente o que nos pertencer, nós não podemos abrir mão para 

com que, independente dos vizinhos que são, os nossos irmãos também, mas 
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não podemos deixar que eles queiram mandar no nosso município.Acho que 

nós estamos aqui eleitos pelo povo para defender o nosso município, os 

nossos interesses também do nosso município. Então é isso.Vou estar junto 

com a vossa excelência também!”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo agradece: “Muito obrigado a todosos vereadores que se mostraram...”.O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita um aparte: “Primeiramente 

gostaria de parabenizar pelas palavras de vossa excelência e também gostaria 

de me colocar à disposição para mais uma batalha que eu tenho como desafio. 

Muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo responde: 

“Muito obrigado!”. O Vereador Valter Antônio de Miranda solicita um aparte: 

“Também quero fazer parte também, que sou da cidade, como falou, também 

morei no do Campo, né, então eu também quero assinar junto e quero também 

batalhar pelo melhor da nossa cidade.”.O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Meloretoma: “Sr. Presidente, só para terminar e encerrar aqui, eu 

gostaria de colocar para vocês: como que você vai colocar pra uma pessoa que 

nasceu no Rio do Campo, meu pai, meu irmão, funcionário da Sabesp, o 

Maurílio lá, uma pessoa que está acostumada, respeitando as leis ambientais 

de ingresso, de acesso, é feito com autorização prévia.A gente não quer coisa 

bagunçada nem desordenada.Lá a pessoa, para ir no Rio do Campo, ela tinha 

que levar um quilo de alimento não perecível, fazer um cadastro antes de 

quantos carros iam, quantas pessoas, mandar o RG antes; isso, excelente; 

saber os carros que iam, placas, as pessoas passarem por um visual de 

inspeção,o que iam fazer ali;perfeito.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves solicita um aparte: “Apesar da Presidência não ter o hábito de 

interromper a fala do nobre vereador,o que ocorre hoje na questão do Núcleo 

Parque Dória é vergonhoso para nossa cidade. É vergonhoso. É vergonhoso 

porquê?Porque a nossa administração, ela foi omissa, extremamente omissa, 

extremamente omissa na criação do Parque Dória, na participação da criação 

do Parque Dória.Ela foi mais omissa ainda quando deixou que outros 

municípios se articulassem para gerir sem, inclusive, membros do Executivo ou 

do Legislativo, a questão do Parque Dória.Hoje a visita lá no Parque Dória, elaé 

monitorada, como era também pela Sabesp.Porém nós temos que pedir 

autorização para o gestor que está em Salesópolis, que hoje é uma agência, 

paraadentrar dentro do nosso próprio território. É a mesma coisa de você pedir 

autorização para entrar na sua casa,pedir autorização para o seu vizinho para 

entrar dentro da sua casa! O que está acontecendo ali é isso.Então, por 

exemplo, nós temos aqui um guia turístico na cidade muito conhecido, que é o 

Cidão, ele não consegue.Quantas e quantas pessoas o Cidão levou na Pedra 

do Garrafão, na Pedra do Sapo?E o Cidão hoje está impedido, a não ser que 
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ele tenha autorização da gestão do Parque Dória.Além da gestão do Parque 

Dória estar em Salesópolis, nós estarmos subordinados a essa gestão para 

entrarmos dentro do nosso próprio território, eu entendo como a gestão macro 

da questão do estado, da preservação e tudo mais, mas é um absurdo; é um 

absurdo você tem que pedir para entrar na sua própria casa. Começa por 

aí.Além da geração de emprego também, porquê?Porque a gestão do Parque 

Dória, antigamente, aí entrando na questão dos terceirizados da Sabesp, 

portaria e vigilância, antigamente,quem fazia, por exemplo, Ribeirão do Campo; 

o Vereador Juniel conhece muito bem aquele trecho lá, que mora naquela 

residência,quem fazia Ribeirão do Campo,quem fazia lá a Pedra do Garrafão, a 

Pedra do Sapo antigamente era a própria Sabesp. Toda a área da barragem, a 

Sabesp quem administrava com a vigilância patrimonial terceirizada. Hoje é a 

gestão Parque Dória.Então, quando nós falamos em terceirizadada Sabesp, 

nós temos que ver a terceirizada também do Parque Dória, porque hoje, para 

você passar da portaria, a portaria, a gerência da Sabesp, a intercessão da 

Sabesp da portaria da Sabesp para a frente, é até a portaria só,dali para frente 

é o Parque Dóriaque administra e, inclusive, com os terceirizados. Então acho 

que nós temos que rever isso.Eu lembro que no primeiro ano de mandato aqui 

eu levantei a questão do Parque Dória e encontrei com uma determinada 

pessoa, que não vem ao casoaqui citar o nome, mas vossa excelência conhece 

muito bem, inclusive, particular, que me condenou, me crucificou.Só que assim, 

quando você fala a verdade, como vossa excelência está colocando hoje, as 

pessoas se doem.Se doem porquê?Por causa de interesses. Hoje existe um 

interesse coletivo ambiental, socioambiental no Parque Dória?É claro!Isso é 

inegável.Agora, a questão de gestão,nós estamos vendo também um comércio 

naquilo lá, um comércio.As pessoas que vêm de Bertioga, que sobem a Serra 

do Mar para fazer a exploração do turismo na Pedra do Garrafão têm que pedir 

autorização lá na gestão do Parque Dória, que está localizada em 

Salesópolis!As pessoas que vêm da Baixada têm que subir e tem que solicitar 

autorização. Então acho que isso é um absurdo. Então, mas isso também não 

competesó a nós, Legislativo; acho que o Executivo também tem que colocar o 

dedo na ferida, sabe?Porque nós temos um Departamento de Meio Ambiente 

na prefeitura,nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e nó temos um 

Diretor de Meio Ambiente. E quando que foi que a Secretaria de Meio Ambiente 

da nossa cidade questionou a questão do Parque Dória?Ou quando ela brigou 

pelo menos pra tentar fazer a gestão compartilhada do Parque Dória, que é o 

nosso território? Muito obrigado!”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo retoma: “Digo mais: as visitas que são feitas pelo pessoal lá, só para 

encerrar; é um assunto que a gente levanta à baila porquê?Quando foi falado, 
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eu falei que exigia da questão da gente, como representante que já era do 

Legislativo, que a parte de Biritiba fosse gerida pela cidade de Biritiba, que a 

gente tem gente formada em turismo, tem gente formada aqui como técnico em 

legislação ambiental, que pode elaborar o roteiro.Agora, não, você quer hoje 

visitar o Parque Dória, você entra no site “Núcleo Padre Dória”;está lá o site, 

cadastramento, visita monitorada que dura quatro horas subordinadas e 

direcionadas.É um absurdo, gente, com todo respeito!Eles não querem...com 

todo respeito, mas aí coloco numa questão, se a cidade de Salesópolis não 

está feliz, é bom que os biritibanos saibam primeiro o que é isso - nós temos 

que divulgar a várias... como representantes aqui, para que o pessoal de 

Biritiba saiba o que é isso e o que está acontecendo, porquê?Porque quando 

se toca numa guerra limítrofe da região de Salesópolis com Biritiba, o pessoal 

faz lá o que fizeram, que é quase juntar a turma lá e massacrar; quem foi aqui, 

sabe.Mas é o direito deles, eles têm que brigar pelo que eles acham que 

pertence a eles, como nós também devemos fazê-lo!Não é só criticar.Essa é 

uma questão macro, é uma questão de direitos difusos, direitos de terceira 

geração.É a nossa água,é o nosso território!É como os índios que querem suas 

áreas respeitadas e demarcadas, né?Então eu gostaria, Presidente, de deixar 

aqui o meu protesto e vou tentar estudar e debruçar mais sobre o assunto.Falei 

com a Ana Vu, que eu vou dar o nome aqui, quem é uma das autoras do 

projeto, que na época ela falou que ia compartilhar através de audiência a parte 

de Biritiba ser gerida, porque é terrível um cidadão de Biritiba quer visita suas 

origens e não pode ir.Falo isso pelo Cidão, falo isso pelo... só encerrando, pelo 

Walter, Vereador, e muitos e muitos outros pescadores e apreciadores da 

nossa natureza.Meu muito obrigado!”.E não havendo mais inscritos para 

fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas 

considerações finais: “Bom, antes de encerrar a presente sessão, tendo em 

vista não haver mais inscritos, apenas sobre essa questão do Parque Dória, eu 

acho que existe, sim, a possibilidade de compartilhar.O município de Biritiba 

que gere, que faça a gestão da acessibilidade do que pertence à 

Biritiba;Salesópolisque faça a dele;Caraguá faça a dele, e não simplesmente 

nós aqui; as pessoas que vêm adentrar no nosso município como turistasir 

solicitar no município de Salesópolis autorização para entrar no município de 

Biritiba.E nós aqui, biritibanos, temos que também nos curvar e irmos lá para 

solicitarmos autorização para adentrar dentro da nossa própria casa, que eu 

acho extremamente de forma errônea.Mas aí cabe também ao Poder Executivo 

fazer a gestão também junto à Secretaria de Meio Ambiente,da qual está 

subordinado o Parque Dória.Quantoà questão dos terceirizados,eu já havia 

citado na sessão passada, essa presidência vai estarformulandoum 
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requerimento junto à Superintendência da Sabesp, já tivemos uma conversa 

com a Superintendência da Sabesp e eu vou formular o requerimento, e solicito 

aí, deixo à vontade para que todos os vereadores que queiram subscrever o 

presente requerimento, encaminhar solicitando todos os cargos que estão 

lotados na ETA - Estação de Tratamento de Água, na Estação de Tratamento 

de Esgoto e nas barragens, nas portarias das barragens, nas portarias e na 

vigilância das barragens que há dentro do nosso município.Por exemplo, eu 

tenho a informação de que na Estação de Tratamento de Água, dois são de 

Biritiba,três são de Salesópolis; nada contra; é o que o Marcelo falou, nada 

contra nossos irmãos, só que é inadmissível. E isso só numaestação. Então 

você imagina a quantidade de barragem que nós temos.Então essa semana eu 

vou estar formulando esse requerimentoà Superintendência direto da Sabesp; 

eu tive uma conversa com o superintendente sobre isso, porque estávamos 

tratando aqui sobre essa questão ainda do convênio com a Sabesp, e, na 

quarta-feira, assim que tiver a reunião das comissões, eu já disponibilizo a 

todos os presentes que queiram subscrever o requerimento, que faça parte.”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita um aparte: “Presidente, só 

para deixar consignado, eu quero dizer já que vossa excelênciaconte comigo 

na assinatura de qualquer assunto à pauta levado.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves encerra a Sessão: “Da mesma forma,vossa 

excelência pode contar comigo sobre a questão do Parque Dória,vereador 

Marcelo.Bom, terminada a Ordem do Dia e nada mais havendo a ser tratado, 

agradeço aos presentese declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 02 

de setembro de 2019. 
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