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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019.  

 

Aos quatorze 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, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Valter 

Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar 

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

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

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

Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 025 do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Sergio de Paula 

Franco justifica a ausência do Vereador Reinaldo Pereira Júnior na presente 

sessão, dizendo que este passou mal e, possivelmente, não poderá se fazer 

presente. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de 

outubro 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 solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Ofício n.º 

142/2019. 2. Ofício n.º 142/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

– encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 278, 301 ao 315, 317 ao 

319/2019. O Sr. Presidente solicita ao segundo secretário que faça a leitura 

Ofício n.º 069/2019. 3. Ofício nº 069/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha 

balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês 

de setembro de 2019. O Sr. Presidente solicita ao primeiro secretário que faça 

a leitura do Ofício Especial. 4. Ofício Especial - Secretaria Municipal de 

Finanças – Audiência Pública a fim de apresentar o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual, para o exercício de 2020. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicita a leitura das Indicações nº 

263 a 272/2019 1. Indicação nº 263/2019, de autoria do nobre Vereador Juniel 

da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Departamento Competente para que faça a manutenção das ruas e 
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estradas dos Bairros Casa Grande, Terceira, Sertãozinho, Casqueiro, 

Castelano, Nirvana, Santa Catarina, Rio Acima e Carcará. 2. Indicação nº 

264/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

ao Órgão Competente para que seja feito operação de tapa buracos no 

encontro das Ruas José Pereira da Silva e Ilma Jungers Morcina, no Bairro 

Jardim Pereira. 3. Indicação nº 265/2019, de autoria da Nobre Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

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

a repintura das faixas de pedestre das ruas Engenheiro Abílio de Melo Pinto, 

Dr. Antônio Etelvino de Andrade e José Oliva Melo, nas proximidades com o 

Restaurante Bene, Bairro Centro. 4. Indicação nº 266/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

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

seja notificado o proprietário do terreno localizado na Rua Silvestre Fernandes 

da Silva, próximo n° 18, no Bairro Alvorada C, para que seja feito a limpeza do 

local. 5. Indicação nº 267/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

a Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 06/2019. 6. Indicação nº 

268/2019, de autoria da Nobre Vereadora Leonardo Venâncio Molina: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda à Secretaria Competente 

à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Peru, 

Bairro Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 178, 198 e 234/2019. 7. Indicação nº 269/2019, de 

autoria da Nobre Vereadora Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda à Secretaria Competente à 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Luiz Vaz 

de Camões, no Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda sua extensão. 

Esta é uma reiteração da indicação n° 94, 231, 317 e 374/2017, 011, 079, 116, 

156 e 233/2019. 8. Indicação nº 270/2019, 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 instalado um braço 

de luz na Rua Vilma Lins Peixoto, n° 08, Jardim dos Eucaliptos. 9. Indicação nº 

271/2019, 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 feito serviço de limpeza e capinagem nas calçadas 
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ao redor da escola EE Prof° José Carlos Prestes, mais especificamente na Rua 

Hermes da Fonseca esquina com a Rua Venceslau Braz, Jardim Vista Alegre. 

10. Indicação nº 272/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula 

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

interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviço de troca de lâmpadas queimadas na Rua Shiguero 

Takebe e na Avenida Maria José de Siqueira Melo, em todos os pontos 

identificados. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 66/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. 

Projeto de Lei n° 066/2019: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

bicicletário em determinados locais abertos a frequência de público e dá outras 

providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM 

DO DIA. O Sr. Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 277 a 

286/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 277/2019: Requer 

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

Departamento Competente para que que notifique e oriente a SABESP para 

que ela passe a informar com antecedência aos moradores quando houver 

interrupção no fornecimento de água nos bairros. APROVADO. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA E WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA. 2. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 278/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja disponibilizado 

profissional especialista em psicologia e fonoaudiologia para fazerem parte da 

equipe no Núcleo de Apoio Integrado da EMEF João Cardoso de Siqueira 

Primo para prestarem os devidos atendimentos. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 279/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente da Prefeitura de 

Biritiba Mirim, para que tome as devidas providências para que haja a 

possibilidade de um mutirão de exames ginecológico (citologia, testes rápidos, 

até mesmo tirar dúvidas com enfermeiras) nos finais de semana. APROVADO. 

4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 280/2019: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo para que interceda junto 

ao Órgão Competente da Prefeitura de Biritiba Mirim, para que tome as devidas 

providências para que haja a possibilidade de abrir a farmácia que fica 

localizada no posto de saúde Jardim Takebe CSIII aos domingos.  
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APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 281/2019: 

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

ao Departamento Competente que seja feita a cobertura do ponto de ônibus na 

Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura com ponto de referência em frente a 

Sabesp no Bairro Vista Alegre. APROVADO. 6. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 282/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que junto ao Departamento Competente que seja feita a limpeza do tipo 

roçagem em toda sua volta da UBS do Bairro Castellano assim como a limpeza 

e manutenção na parte interna de toda UBS. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 7. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 283/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim 

de efetuar a instalação de redutor de velocidade do tipo lombada nas Ruas 

Guimaraes Rosa e Manoel da Nóbrega, localizadas no Jardim Rosicler. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o Nobre Vereador pelo requerimento e dizer que passei esses dias 

na estrada, e realmente está em estado de calamidade, assim como já citado 

outros trechos da nossa cidade. E gostaria de pedir permissão ao nobre 

vereador para assinar junto esse requerimento.”. O Vereador Valter Antônio 

de Miranda solicita pela ordem: “Pode estar assinando junto!” APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 8. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 284/2019: Requer ao Senhor 

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

que seja informado a este vereador quais as tratativas formais estão sendo 

tomadas para que seja firmado a parceira legal com o Projeto do Parque 

Várzeas do Tietê, incluindo os documentos recebidos e/ou enviados a pasta 

competente. Reiterando a indicação n° 239/2019. APROVADO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 285/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

troca de lâmpadas na Rua Trinta e Um de Dezembro, Jardim Yoneda. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 286/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri; que interceda junto a Secretaria 

Competente para que providencie a limpeza em todas as ruas e avenidas da 

cidade. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicita a leitura da Moção 

de Aplausos nº 023/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 11. Em única discussão e votação a 
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Moção de Aplausos nº 023/2019: – Para todos os Professores do nosso 

município, pelo dia 15 de outubro, dia esse em que se comemora o DIA DO 

PROFESSOR. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Vereadora Zuleika, meus parabéns pela propositura do requerimento, gostaria 

de parabenizar, assim como a senhora é professora, o professor Sergio aqui, 

temos dois vereadores aí que eu tenho um grande carinho, respeito e 

admiração, ainda mais por ser professor. E gostaria, com a sua autorização, de 

poder estar assinando junto esse requerimento, até porque tem vários 

profissionais maravilhosos na área da Educação no nosso município. Então eu 

sou das seguintes pessoas: temos que dar flores em vida! Então, a senhora foi 

muito feliz; gostaria de assinar junto com a senhora, com a sua permissão, 

sendo aprovado esse requerimento, e parabenizar a todos os profissionais da 

Educação do nosso município; temos profissionais excelentes, maravilhosos, 

sabendo com todas as dificuldades que eles vêm encontrando aí, mas eles 

estão sempre com um sorriso no rosto, sempre um carinho! Então tem o meu 

carinho e o meu respeito. Meus parabéns!”. A Vereadora Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Obrigada, vereador, pelas palavras, e 

tem a permissão, sim, de assinar junto comigo.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero também parabenizar a vereadora 

pela Moção de Aplausos nº 023, e parabenizar a todos os professores, assim 

como a senhora, o professor Sergio, a todos meus amigos e especialmente à 

minha esposa. Muito obrigado!”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Gostaria também de parabenizar a nobre vereadora Zuleika pela 

Moção de aplausos 023, e dedicar também aí os parabéns a todos os 

professores, pela data do dia 15, e pedir também a permissão para assinar 

junto com a vossa senhoria essa moção. Muito obrigado!”. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Obrigada, 

Vereador Leonardo e Vereador Sergio, e eu convido a todos que quiserem 

assinar, para a gente poder estar homenageando os nossos professores, afinal 

essa profissão forma as outras profissões. Obrigada!”. APROVADA. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário que seja feita a 

chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna.  

O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco, que, com 

a palavra diz: “Senhor Presidente, nobres pares, a todos os presentes, boa 

tarde a todos! Gostaria de, nesta tarde, parabenizar à Paróquia São Benedito 

pela realização da Festa de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, que se 

encerrou na noite de ontem. Parabenizar a todos os envolvidos. Foi um 

momento muito bonito acontecido aqui na nossa cidade. Parabenizar também a 
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todas as crianças, pelo Dia da Criança, que aconteceu no último dia 12, sábado 

último. Parabenizar toda criança que carrega em si a pureza, a alegria, e 

merece todo o cuidado. Então quero manifestar aqui todo o meu carinho a 

todas as crianças. E também citando a Moção de Aplausos da nobre 

Vereadora Zuleika, parabenizar a todos os professores pelo Dia do Professor, 

que se comemora no dia de amanhã. O professor é aquele que passa pela vida 

de todas as pessoas, sem exceção; não existe uma classe que trabalha, 

qualquer que seja a categoria, que não tenha passado por uma sala de aula e 

que não tenha aprendido alguma coisa com o professor. Me alegro muito em 

fazer parte do corpo docente da Escola Estadual Professor Adhemar Bolina, a 

qual estou lá há vários anos; parabenizo a todos os professores que trabalham 

comigo, a todos os diretores que já passaram pela escola, inclusive nossa atual 

diretora, a todos os professores da rede estadual do nosso município e, de 

modo particular, todos os professores da rede municipal, todos os professores 

das creches, das EMEIs, das EMEFs, e que tanto fazem pela nossa cidade e 

principalmente pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e adolescentes. 

Então fica aqui o meu grande abraço a todos os profissionais da Educação, de 

modo particular, aos professores. Muito obrigado, senhor Presidente!”. O 

próximo vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a 

palavra diz: “Senhor Presidente, toda a mesa diretiva, nobres pares, a 

comunidade aqui presente, uma boa tarde a todos! Primeiramente, queria 

agradecer a Deus por essa oportunidade, e parabenizar aí o Dia das Crianças, 

o dia 12 de outubro, aonde eu tive a oportunidade de participar de várias festas 

das crianças, aonde eu já me dedico a esse trabalho social das crianças 

também, aonde eu tenho um grande carinho, respeito e admiração. Então 

estender a todos, que acho que dia 12 de outubro comove a gente; esse 

espírito de criança é muito bom, maravilhoso! Então tive oportunidade também 

de estar ao lado da minha família, compartilhar esse momento; é muito bom, 

muito gostoso! Então meus parabéns! Também parabenizar os eventos que 

teve na cidade neste domingo, teve o evento da tia Sofia, um evento do bem, 

aonde aconteceu aqui na praça municipal; parabéns a todos os organizadores; 

foi um evento maravilhoso aonde trouxe famílias para a praça, e é esse o 

intuito, de trazer famílias mesmo, de estar todo mundo unido, um evento muito 

gostoso! Parabenizar a todos os organizadores. Também teve um evento no 

Ginásio Municipal, aonde não pude estar presente, mas acompanhei através 

de rede social, porque a gente não consegue se deslocar em todos os lugares 

aos mesmos horários, mas parabéns a todos os organizadores, onde tinha 

vários ciclistas lá praticando esporte, então foi um evento também de família. 
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Então isso me alegra muito, a estar trazendo pessoas para conhecer nossa 

cidade, a estar pessoas desenvolvendo o turismo. Então isso acaba gerando 

renda para o nosso município! Fico muito feliz também! Então meus parabéns 

a todos também! Participei também das festividades da Paróquia São Benedito, 

aonde, desde o início até o fim, parabéns a todos os organizadores, aonde 

trouxe famílias também, aonde ontem pude me deliciar com um delicioso 

“afogado” de São Benedito, maravilhoso! Uma cultura da nossa cidade, aonde 

tem que sim ser lembrado, ser aplaudido e tem todo o meu carinho, meu 

respeito. Parabenizar também todas essas festividades de família, e também 

gostaria de... sempre o pessoal acompanhando a gente aqui, em nome do 

Fernando, onde tem um carinho e respeito, todos que estão aqui presentes, 

parabéns para vocês; o coordenador do PSC, o Michael, muito obrigado pela 

presença, tem sempre meu carinho, meu respeito. Em nome do vereador 

Reinaldo Júnior, que não pôde estar aqui presente, que está passando mal, 

mas tem meu carinho, respeito e admiração. E é isso! Parabenizar o 

requerimento da vereadora Zuleika ao Dia dos Professores, e só ressaltar, 

vereadora Zuleika, que eu tenho um grande carinho pela profissão, tenho 

vários amigos professores, e temos professores excelentes na nossa rede 

municipal, e a gente tem mesmo que dar flores em vidas, e faço propositura 

junto com a senhora, temos esses profissionais que a gente tem que ter 

carinho, respeito e admiração. E parabenizar o trabalho de todos aqui, que 

estão desempenhando um bom trabalho. Como eu fui escolhido a estar 

participando também na CP do prefeito Jarbas, junto com o presidente Lourival 

Bispo de Matos; eu, como relator, e membro Walter, esclarecer que a gente 

está fazendo um trabalho sério, está fazendo um trabalho árduo, que estamos 

sempre com muita transparência e vamos mostrar toda a transparência. E além 

do mais é isso! O meu muito obrigado a todos, e que Deus possa derramar 

benção na vida de cada um. Muito obrigado!” O próximo Vereador inscrito é o 

vereador Fernando José Gonçalves. O Senhor Presidente solicitou ao vice-

presidente Marcelo Batista de Miranda Melo que assumisse a presidência para 

que o mesmo fizesse uso da Tribuna. O Vereador Fernando José Gonçalves 

faz seu pronunciamento: “Sr. Presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, 

a todos os presentes, uma boa tarde! Antes de tudo, gostaria, também como os 

nobres pares, parabenizar pelo dia de amanhã, o dia do profissional Professor. 

Parabéns, Vereadora Zuleika, por ter apresentado a Moção! Gostaria de 

parabenizar a todos. Eu, que também... minha esposa também é pedagoga, 

apesar de não exercer a profissão, mas tem a pedagogia, e como ela já está 

como ((inaudível)), então ela acabou optando por permanecer na função. Mas 
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a todos os profissionais da educação, em especial aos professores, porque no 

dia 15, comemora-se o Dia do Professor, mas na realidade, o professor 

também é um contexto de todo o projeto educacional do município, do estado, 

do nosso país. Então, em nome da minha esposa, em nome da professora 

Zuleika, em nome do vereador Sergio, gostaria de estender a todos os 

professores da rede municipal e estadual do nosso município, as festividades, 

os agradecimentos e a parabenização pelo dia de amanhã. Também eu 

gostaria de parabenizar pela passagem do Dia das Crianças a todas as 

pessoas voluntárias, que envolvem-se em projetos para, ao menos no Dia da 

Criança, fazer alguma atividade. É o caso do vereador Juniel, que tem lá esse 

projeto já há algum tempo, há oito anos, lá no bairro dele, no Casqueiro; tem 

uma série de outras pessoas que, se eu for nominar aqui, eu vou ficar até 

amanhã cedo; mas em nome de todos, eu gostaria de parabenizar e agradecer 

por proporcionar um dia com um pouco mais de felicidade, de dignidade a 

todas as crianças do nosso município. Então a todos vocês envolvidos nessas 

ações sociais, os meus parabéns! Gostaria de parabenizar às pessoas que 

foram homenageadas como destaque cultural, a nível nacional, algumas 

pessoas do nosso município. Não foi possível apresentar um projeto hoje, uma 

Moção de Aplausos a essas pessoas que foram reconhecidas através do 

prêmio do artista conceituado a nível nacional; foram reconhecidas nesse final 

de semana como os empreendedores da cultura nível nacional, incentivo que 

vem dando à cultura do nosso município. Então essas pessoas envolvidas, na 

semana que vem estarei apresentando uma Moção de Aplausos, e convido a 

todos os nobres pares que queiram acompanhar, para fazer a assinatura em 

conjunto. Senhor Presidente, nobres pares, está em discussão em Brasília, eu 

acho que... aliás tem muito pouco sido divulgado isso na mídia, que é a 

questão da cessão onerosa, que é a compensação, como se fosse os royalties 

da Petrobrás, do excessivo do petróleo que a Petrobrás explora, e da qual terá 

leilão dia 6, a assinatura, dia 6 de novembro, próximo. Com essa assinatura, 

com essa cessão onerosa, os municípios de todo o Brasil... está sendo fatiada 

a divisão desse bolo orçamentário; em torno de 106 bilhões de reais, da qual 

uma parte ficará com a União, uma parte será aos Estados, outra parte do 

município e uma parte à Petrobrás. Mas indo diretamente ao nosso município, 

especificamente, caso seja mantida essa estimativa do governo federal, o 

município de Biritiba Mirim será contemplado com recurso extraorçamentário 

de dois milhões - em torno de R$ 2.350.000. Então seria um recurso que 

ajudaria muito o caixa da Prefeitura, e muito, porque com dificuldade financeira 

que se encontra, esse recurso viria de uma forma muito... num bom momento, 
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para que pudesse compensar. Desses R$ 2,3 milhões, cada município tem o 

seu percentual, porque é de acordo com o FPM, mais a taxa de ICM; é uns 

cálculos lá que a Confederação Nacional dos Municípios fizeram uma tabela, e 

nosso município é dois milhões. Salesópolis é R$ 1,7 milhão; Mogi é R$ 7,2 

milhões... mas no nosso caso, no nosso município aqui, é R$ 2 milhões, R$ 

2,35 milhões aproximadamente, boa parte disso. E aí o grande ponto que eu 

gostaria de enfatizar é de que uma das obrigatoriedades para o município com 

esse dinheiro é primeiro se pagar o déficit com a Previdência. O nosso déficit 

hoje deve estar em torno de R$ 600 mil com a Previdência Municipal. Então 

esse recurso, de imediato, ele viria para suprir 100% do déficit da previdência. 

No caso dos Estados, é 100% a Previdência. Depois que pagou a Previdência, 

vai para a infraestrutura. No nosso caso aqui no município, nós temos 

condições de pagarmos - só para concluir, senhor presidente - nós temos 

condições de pagarmos a Previdência, quitarmos a dívida com a Previdência, 

que já vem se arrastando já ao longo dos anos, não é dessa gestão, não é da 

gestão anterior, já vem ao longo dos anos; nós conseguiríamos quitar essa 

dívida com a Previdência e ainda sobraria em torno de R$ 1,8 milhão, R$ 1,7 

milhão para investimentos, que isso seria de grande valia, seja na 

infraestrutura, seja em melhorias, seja na saúde; o município terá a 

oportunidade de fazer esse investimento. Então eu estou acompanhando muito 

ansiosamente esse projeto, torcer para que seja ainda o município 

contemplado ainda esse ano com esse recurso. A previsão é ou até final de 

dezembro ou no começo do ano adentrar esses recursos nos caixas do 

Executivo. Então aí, com certeza, se entrar esse ano, será de grande valia para 

o fechamento das contas anuais do município. Muito obrigado, senhor 

Presidente!”. O próximo vereador inscrito é o vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, mesa diretiva, 

nobres pares, aqui o pessoal da imprensa presente; queria agradecer aqui o 

Fernando também a presença, Suelen... Eu vim aqui usar o tempo aqui, 

apenas para... como já disse aqui alguns vereadores, agradecer e parabenizar 

também do dia da nossa... pra quem é católico, Nossa Senhora Aparecida; os 

festeiros e colaboradores também do nosso padroeiro, que fizeram uma festa 

nobre; ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Cultura, pelos eventos que vêm 

realizando aqui na praça, como foi citado aqui o evento feito ontem também. A 

praça tem sido usada no propósito, na medida do possível, para que é atribuída 

com shows e eventos aí que têm trazido pessoas de fora e contribuído também 

para a nossa cidade. Então quero parabenizar essa pasta que está andando e 

fazendo um bom trabalho. Também em questão como disse o nobre presidente 
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aqui, a questão de atentar para a divisão da venda do pré-sal, do leilão; 2,4 

milhões deve aportar para a nossa cidade; tem as responsabilidades do 

repasse para a previdência, que é prioridade, mas vai sobrar, eu acredito que 

por volta de R$ 1,9 milhão para investir aí. Acho que Mogi ficou com R$ 7 

milhões, e Salesópolis, um e pouquinho. Então vai ter um dinheirinho aí para a 

gente investir na cidade; eu espero que seja bem feita a escolha do... E por 

falar em cultura, também quero parabenizar aqui não só os professores, aqui 

temos o professor Sergio, aos demais professores aqui, tenho bastante na 

minha família, mas também os profissionais que atuaram na educação. Até 

como tenho minha irmã também, que trabalhou tanto tempo lá no Bolina, se 

aposentou também, trabalhou mais de 35 anos, diretores também; esse ano 

teve a aposentadoria do Professor Ezequias também, que trabalhou no Carlos 

Prestes, uma escola padrão, que foi muito tempo bom ali, não pode esquecer 

dos professores que se tornaram diretores; a Cristina, do Adhemar Bolina, 

também se aposentou; e todos aqueles que se aposentaram e que deixaram 

uma contribuição muito grande; eu não sei, o professor Paulo também, se ele 

já se aposentou, o Paulinho; era professor de português que eu tive; muito 

bom; Paulo, belo professor! Não sei se ele está lecionando ainda; marido da 

Ana Lúcia, mas um dos melhores professores que eu já tive de português! 

Então eu queria deixar atentado e chamar a atenção para uma coisa muito 

grave que tem acontecido, que é um assunto chato de se falar, porém 

necessário, que é o assunto que a gente deve se debruçar, enquanto rede 

pública de ensino, poder público, nós aqui, vereadores, que estão alcançando 

não só as crianças, mas todos os lares, que é o caso da depressão. A 

depressão, Presidente, hoje ela... me falaram que, de cada três pessoas, uma 

iria sofrer. Eu vou mais além: eu acredito que a cada três, é um e meia. O 

índice é alarmante em todos os lares. Em alguns momentos até a gente 

mesmo pode ter algum momento de depressão. É um assunto sério que tem 

levado muita gente a perder a vontade de viver. Então a gente gostaria de 

tentar, não só que foi o mês retrasado aí, o mês passado foi o mês da 

campanha contra a depressão, mas tentar, como município, através de 

atividades,  abrir fórum de debate, trazer profissionais da área da saúde para 

discutir, para juntos encontrarmos uma maneira... ou em cartilha, 

principalmente com as crianças, porque hoje mudou demais. Eu tenho dois 

filhos, a criação antigamente era uma; hoje o mundo mudou, você não cria uma 

criança de qualquer jeito hoje. Antigamente os pais da gente olhavam para a 

gente, a gente sabia o que tinha que fazer, que não podia falar, sabia o que ele 

queria e obedecia. Hoje você fala para uma criança que ela tem que fazer uma 
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coisa, ela quer saber o porquê. E se ela não se convencer, ela não vai fazer. 

Então a questão da depressão, da educação, a gente tem que bater forte 

nessa tecla, porque senão a gente vai empurrando para o tapete, a questão vai 

refletir na sociedade, que é crianças com falta de vontade nos estudos, que são 

crianças que não respeitam mais pai e mãe; e aí é claro que a escola é só um 

complemento da educação, mas o problema da criação do Centro de Atenção, 

as crianças hoje têm um excesso de exposição à informação. Então a gente 

não tem hoje uma bula. Antigamente a avó da gente tinha uma vara de 

marmelo, a palmada do pai e da mãe, que era a régua que mantinha a gente 

ali; hoje não há isso e nem é mais o caso. Mas eu quero então que a gente 

possa assumir a responsabilidade, eu, como pai, como também membro dessa 

casa, enquanto aqui estiver, a gente tentar promover, nós aqui, vereadores, 

chamar profissionais para abrir o espaço para falar, fazer palestra nas escolas, 

sabe? E principalmente para os pais, porque embora as crianças sofram de 

depressão, muitas mães, na própria casa também; eu tenho hoje muitos pais 

com a frustração do trabalho também, que tem, e é um assunto chato, que 

ninguém gosta de admitir que está. Eu tive aqui, acho que a uns dois anos 

atrás aqui, que faleceu dois amigos meus de infância; um que foi o Caetano 

Pereira da Silva, e o Cristian Batista lá da Terceira, o Crica, e o Caetaninho 

aqui, meu amigo que já foi vereador dessa casa, e são amigos muito próximos, 

que quando eles faleceram, eu tive... eu senti o quanto a gente é perecível. A 

gente tem o arrojo dos anos da juventude, que nos colocam como... nem pensa 

em morrer, ficar doente. Mas depois que você passa dos 40, é um tema 

constante. Então a gente se encontra às vezes de frente, com choque contra a 

depressão, e eu, quando eu perdi esses dois amigos tão próximos, tão cheios 

de sonhos compartilhados, eu vi o quão perecível a gente é. Ou seja, o quão 

nada a gente é, para viver uma vida que não leva a nada. Então eu fiquei aí, 

bem dizer, um mês de cama aí, sem querer levantar, querendo entender a 

coisa - acusei o golpe. Então o que a gente tem que fazer, como representante 

aqui, o tema que a gente vê que a gente tem hoje, é solicitar, tanto ao prefeito, 

que lance essa campanha; a gente possa aqui, Presidente, peço para o senhor 

autorização para ceder o espaço da casa para ter palestra aqui, incentivar 

também profissionais que possam inserir isso nas escolas. E a gente também, 

se for o caso, pedir para um deputado custear material de apoio para inserir... 

bater forte, porque está grave! Vocês vão vir falar muito disso, que hoje muita 

gente tem vergonha de falar e não sabe identificar a criança que está triste, 

pode confundir com... „Ele é introspectivo...‟; não, às vezes, ele está com 

depressão, ele não tem mais aquela alegria. Isso serve para a criança até o 
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idoso. Então eu gostaria de chamar atenção, dar os parabéns a todas as 

categorias, professores, diretores; mas chamar a atenção, usar esse tempo da 

Tribuna para isso, gente. É um problema que cabe a todos nós, que estamos 

bem, estamos às vezes, porque ele também pode vir em saltos, a gente 

mesmo pode sofrer um momento de depressão. Então quando a gente está 

bem, está lúcido, aproveitar para ajudar não só o aluno, mas também as 

pessoas de outra cidade. Gostaria de pedir, se fosse o caso, do presidente 

elaborar um ofício, tanto para o prefeito, como para autoridades, para arrumar 

uma material didático com esse tema em específico, e por que não uma 

campanha nas escolas com palestras, e essa aí eu peço apoio para inserir na 

cabeça das crianças, aula lúdica, sabe? O professor bater nesse tema aí, que é 

um tema muito complexo que assola a todos nós, todos nós, em algum 

momento, temos um momento de olhar no espelho e se sentir às vezes um 

vazio hoje. O mundo hoje não é brincadeira! A gente está atravessando a maior 

taxa de suicídio e doenças decorrentes da depressão. eEtão esse é o meu 

alerta. E eu gostaria da gente não esquecer e tentar levar para a casa isso. 

Estou à disposição para a campanha, para ir a campo, para tentar estudar mais 

o assunto... não sou expert, mas a gente passa na família, às vezes com a 

gente mesmo, então é um tema muito sério e recorrente para o momento. No 

mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa semana, Presidente. Muito 

obrigado!”. Não havendo mais inscritos para fazerem o uso da tribuna, o senhor 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Bom, 

antes de encerrar a presente sessão, eu coloco à disposição, vereador 

Marcelo, a casa, no que for preciso, para que possamos contribuir da melhor 

maneira possível na reivindicação de vossa excelência. Eu entendo que, além 

da informação que nós temos que passarmos aos alunos, eu acho que o 

primordial é nós, primeiramente, passarmos aos profissionais da educação, aos 

professores, para que, numa corrente, ele consiga automaticamente transmitir 

isso aos seus alunos. Não só na unidade escolar; a gente fala unidade escolar 

porque é o acesso mais fácil ao aluno, mas nas associações de amigos de 

bairro, nas entidades religiosas, nas ONGs, nas OSCIPs, eu acho que aonde 

pudesse expandir esse trabalho de prevenção, é de grande valia. Então o que 

depender da estrutura dessa casa para colaborar dentro desse projeto, de 

incentivo, essa casa estará à disposição, não só de vossa excelência, mais de 

qualquer um dos nobres pares ou de qualquer entidade que queira buscar 

apoio nesse sentido. Antes de encerrar a presente sessão, só informando que 

essa semana então nós estruturaremos o grupo de trabalho para 

acompanhamento desse convênio com a SABESP, da lei autorizativa. Então 
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para que fique registrado na sessão: essa semana, essa presidência, junto com 

a mesa, baixará uma portaria constituindo uma comissão especial de 

vereadores para acompanhamento do projeto de lei autorizativa entre o 

Executivo e SABESP. Então fica definido; como nós definimos na reunião os 

quatro vereadores membros da comissão, o Vereador Marcelo, Vereador 

Sergio, Vereadora Zuleika e Vereador Fábio seria o grupo constituído para 

poder acompanhar e discutir esse trabalho. Caso haja algum vereador que 

tenha interesse em participar dessa comissão específica, que analisará e 

acompanhará, dando suporte às demais comissões, especificamente sobre a 

lei autorizativa, antes de baixar a portaria, comunique à presidência para que a 

gente possa estar incluindo o nome do vereador pleiteante. 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, 14 de outubro de 

2019. 

 

 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 

Presidente 

 

 

 

 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA               JORGE MISHIMA 

1º Secretário            2º Secretário 


