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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019.  

 

Aos dez dias do mês de junho 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, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de 

Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter 

Machado de Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, 

sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A 

seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, Leonardo Venâncio Molina, que 

procedessea chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 008 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 03 de junho 

de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da 

leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Ofício n.º 087/2019. 2. Ofício nº 087/2019 - SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 

170 ao 176/2019 *Lei n° 1.863/2019 *Contratos n° 24, 25/2019 *Termo de 

Rescisão ao Contrato n° 006/2019. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 160 a 

169/2019. 1. Indicação nº 160/2019, 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 reparos 

na Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operaria. 2. Indicação nº 161/2019, 

de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao 

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

Competente, providências no sentido de implantar redutores de velocidade tipo 

lombada na Rua Laurentino Soares, Bairro Nova Biritiba, na altura dos 

números 98 e 381 A.3. Indicação nº 162/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua São Francisco e Rua da Paz, 

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

da indicação n° 094/2019. 4. Indicação nº 163/2019, de autoria do Nobre 
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Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Santa Catarina no 

trecho que equivale aproximadamente 2 km, desde o término do asfalto até o 

ponto final próximo ao Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda sua extensão. 

5. Indicação nº 164/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

junto a Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Alameda dos Girassóis, Alameda das Primaveras, 

Loteamento Tico City, nesta cidade, em toda a sua extensão. Está é uma 

reiteração das indicações n° 193/2017; 038/2018 e 064/2018 e 091/018 e 

173/2018.6. Indicação nº 165/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter 

Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja retirado o entulho 

da Rua Alberto de Oliveira n° 135 – Cruz das Almas, na esquina com a Rua 

Guerra Junqueira. 7. Indicação nº 166/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que sejam tampados os 

buracos na Rua Venceslau Braz, esquina com a Rua Nove de Julho (próximo 

ao Bar do Maurão).8. Indicação nº 167/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri,que o 

mesmo interceda 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 distância 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 distância 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 e a de n° 114/2018.9. Indicação nº 168/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e limpeza em 

toda a extensão na Rua Marinalva Silva dos Santos, localizada no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. 10. Indicação nº 169/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e 
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cascalhamento na Rua José Monteiro Filho, localizada no loteamento Chácara 

Santa Barbara. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos de 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 044, 

045, 046 e 047/2019. AUTORIA NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 1. Projeto de Lei nº 044/2019: Proíbe o manuseio, a utilização, a 

queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de 

quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências. 2. Projeto de Lei nº 045/2019: Institui, 

no Município de Biritiba Mirim, o uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual – EPI, por parte dos coletores de lixo (garis), e de funcionários dos 

cemitérios municipais e dá outras providências.AUTORIA NOBRES 

VEREADORES FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA, FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 3.Projeto de Lei nº 

046/2019: Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Canil Municipal e dá 

outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO.4.Projeto de Lei nº 047/2019: Dispõe sobre denominação de 

logradouro, e dá outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, 

passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

Requerimentos nº 148 a 153/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 148/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja colocado 

no Bairro Nirvana placas de identificação com o nome de cada rua. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre 

vereador Robério, até porque você foi muito feliz nesse requerimento, e que o 

prefeito passe para o departamento competente, que ele até tem hoje um 

secretário muito bom; nossa cidade enfrenta, todos os bairros aí, não só o 

Nirvana, mas todos os bairros aí: Casqueiro, Castellano, Terceira... não tem 

nome em ruas. Então, assim, muita gente se perde. O pessoal vem final de 

semana pra cá, donos de chácaras, ou fazer entrega, alguma coisa, é muito 

ruim, fica muito difícil. Gostaria, com a sua permissão, de fazer parte, assinar 

junto com o senhor e, na próxima, que nós façamos para todos os bairros aí 

também. Muito obrigado!”. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

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

votação o Requerimento nº 150/2019: 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 transporte público no 
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Bairro Nirvana. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 005/2017, n° 

095/2017, n° 229/2017 e n° 318/2017 e n° 066/2018 e n° 145/2018. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre 

vereador Robério. Este vereador também já fez ano passado o mesmo 

requerimento solicitando transporte público nos bairros, e seria de extrema 

importância, pelo menos nesses bairros mais afastados, se tivesse pelo menos 

três horários, né? Manhã, hora do almoço e à noite, porque muitos que vêm 

trabalhar, médico, compras, entre outras coisas que precisam fazer, tem que 

arrumar condução própria ou até mesmo pegar carona com amigos ou andar a 

distância, percorrer tudo a pé. Obrigado, Presidente.”. APROVADO. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para fazer um comentário 

em cima do requerimento que acabou de ser aprovado, no dia de hoje, pelo 

menos assim estava programado, a prefeitura municipal está tendo reunião 

com uma empresa, eu não sei qual é, na tratativa de implantar o sistema de 

transporte público no município. Existem algumas questões que foram 

levantadas inclusive pelo Ministério Público já há algum tempo e não é de 

agora, afinal de contas, nós estamos aí há praticamente cinco anos sem o 

transporte público municipal, e isso já vem desde a época da gestão do prefeito 

Inho, passou pelo prefeito afastado Jarbas, encontra-se na gestão do prefeito 

Walter Hideki Tajiri... na realidade, foi feita uma consulta pública para algumas 

empresas, se havia interesse de explorar o serviço público mesmo que seja 

emergencial, até a prefeitura preparar o processo licitatório. Eu me recordo que 

em 2013, se eu não me engano, que eu acho que foi quando começou o 

processo do sistema fretado do transporte escolar, a empresa que 

operacionalizava a exploração do transporte público municipal fazia em 

conjunto: transporte escolar e transporte público. Quando o transporte escolar 

foi terceirizado... na realidade, ele foi utilizado somente o fretado, né? O 

transporte público tornou-se inviável. E, na época, nós abrimos duas 

concorrências públicas pra exploração do serviço público do transporte. E não 

houve êxito, porque financeiramente era praticamente inviável. Não me recordo 

se houve alguma movimentação nesse sentido no governo Jarbas... no 

governo Walter, com certeza não houve. Acredito que no governo Jarbas 

também não houve nenhum tipo de movimentação no sentido de tentar abrir 

esse precedente. E como tem essa questão que estava se discutindo junto com 

o Ministério Público, foi feita uma consulta a algumas empresas para 

exploração do serviço e hoje, no dia de hoje, especificamente, segundo eu 

estava conversando na sexta-feira de uma forma informal com o Secretário de 

Transporte, o Sr. Alex, hoje viria um representante de uma determina empresa 

que se propôs a realizar emergencialmente esse tipo de transporte, mesmo 

que seja emergencial, até que a prefeitura possa preparar todo o processo 



5 
 

licitatório, atendendo, assim, todos os bairros, não apenas o bairro do Nirvana, 

mas também o bairro do Sogo, o bairro da Terceira, o bairro do Casqueiro, o 

bairro Santa Catarina, o bairro Cruz do Alto, todos os bairros distantes do 

município. E a proposta, pelo que o Secretário de Trânsito me passou, é de 

que iriam ser... são basicamente quatro linhas que fariam esse trecho; viria 

Terceira – Centro, Centro – Pomar do Carmo – Nirvana – Centro, Centro – 

Santa Catarina – Rio Acima – Centro, e a outra seria Centro – Bairro do Sogo, 

pegando lá o fundo lá da Granja Tok, da Granja Fundão, aquele fundo lá – 

Jardim dos Eucaliptos – Centro. Então esses seriam implantados já de 

imediato. Então eu acredito que, no decorrer da semana e dependendo das 

tratativas de hoje, no decorrer da semana, podemos ter, quiçá, novidades aí 

sobre a questão do transporte público municipal. Apenas a título de 

esclarecimento do requerimento de vossa excelência, gostaria de parabenizar 

também pelo requerimento de vossa excelência.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Eu agradeço, Sr. presidente, e gostaria 

também, assim, só pra ficar registrado que nesse requerimento de nº 150 foi 

citado o Bairro do Nirvana, mas de acordo até mesmo com o requerimento em 

pauta, tem todas as minhas reiterações onde também, no próprio requerimento, 

eu citei também os bairros mais afastados. Eu só não nomeei todos os bairros 

simplesmente apenas com a preocupação de, de repente, esquecer de algum 

bairro e se tornar bastante complicado da minha parte. Por isso que eu citei 

todos os bairros mais afastados do município. Muito obrigado, Sr. presidente.”. 

O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu gostaria que 

vossa excelência acatasse esse ofício especial do gabinete do vereador, a 

referência do processo nº 550/2018, pra com que desse ciência a todos os 

membros da Casa.”. O Sr. Presidente solicita que o mesmo seja entregue à 

Mesa para análise. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

151/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda ao 

Departamento de Saúde o orçamento de um aparelho de raio x para o P.A. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de falar a 

respeito do raio-x que, ano passado, solicitei ao deputado Gondim uma 

emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, não sei se os vereadores se 

lembram, o município foi contemplado com essa verba ano passado, e ela não 

veio específica, ela veio como custeio de saúde. Só que fui conversar com a 

secretária na época e, mesmo conversando com ela, foi comprado em 

remédios. Eu até falei pra ela: „O remédio, já é obrigação da prefeitura ter‟, mas 

entendendo a ocasião que se encontrava, até não briguei, não expus, mas o 

nosso raio-x está muito ultrapasso. Os médicos não conseguem dar 

diagnóstico preciso. Um raio-x computadorizado iria auxiliar os médicos, 
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podendo dar zoom nas imagens, clarear, escurecer, e é de suma importância. 

Queria parabenizar o vereador Marcelo pelo requerimento e depois vou solicitar 

a ele se posso assinar junto com ele.”. APROVADO. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para comentar em cima desse 

requerimento, o vereador Reinaldo principalmente, que fez o comentário sobre 

a questão do recurso advindo do ex-deputado Gondim, que acabou vindo pra 

custeio, infelizmente acontece muito disso. Os deputados encaminham um 

recurso, ele não pode especificar para aquisição daquele determinado 

equipamento. Ou ele coloca “equipamento” ou ele coloca “custeio”. É lógico 

que ele colocou “custeio” por quê? Porque pode-se pagar a folha de 

pagamento, pode-se fazer aquisição tanto de material de consumo quanto de 

equipamento, por isso, “custeio”. Tem alguns deputados que já colocaram 

diretamente para aquisição de equipamento, né? E a prefeitura, na época, usou 

o artifício, como é pra custeio, usou-se em medicamentos, pagou-se 

funcionários, enfim, pagou-se a folha. Agora, vale ressaltar que a prefeitura, ela 

tem um contrato terceirizado da saúde. E nada impede da prefeitura, na 

contratação desta referida empresa, seja ela qual for, incluir, já que mediante 

não ter o recurso para aquisição, incluir o fornecimento dos serviços de raio-x 

dentro do contrato, né? Aí é uma questão – volto a frisar – como falei na 

questão lá atrás de outras situações, é a questão de planejamento. Então, se a 

prefeitura se planejasse: „Olha, não vamos conseguir adquirir o equipamento, 

então vamos incluir esse equipamento.‟ Por quê? Porque o serviço, ele já é 

terceirizado. Até onde eu sei, esse serviço de raio-x já é terceirizado. Agora eu 

não sei se ele está embutido no contrato com a empresa que presta serviço ou 

se é uma contratação exclusiva. Ora, se for uma contratação exclusiva do raio-

x especificamente, que contrate, solicite a contratação com equipamento 

atualizado. Se for via empresa, que inclua na empresa, mas especifique o tipo 

de raio-x que é necessário pra realização de qualidade do serviço.”.5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 152/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que interceda ao Departamento de Saúde que notifique a 

ABRAUT para contratação urgente de 01 médico pediatra, para atender no 

P.A.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 153/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que seja feito um estudo 

na implantação de transporte público para os Bairros de Casa Grande, 

Terceira, Sertãozinho, Casqueiro, Castellano, Rio Acima, Santa Catarina, entre 

outros bairros afastados do município. APROVADO. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Apenas lembrando que o requerimento do 

nobre vereador Juniel, ele vai na mesma linha do vereador Robério. A única 

diferença é que um citou um determinado e os demais, e o Vereador Juniel 
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citou mais bairros. Solicito uma atenção maior da Casa na duplicidade de 

requerimentos apresentados no plenário.”. Em seguida, solicitou a leitura das 

Moções de Pesar nº 12 e 13/2019. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORAZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.7. Em única 

discussão e votaçãoa Moção de Pesar n° 012/2019 – Ao Falecimento do Sr. 

Antônio Gonçalves, também conhecido como „Seu Toninho‟. APROVADA. 

AUTORIA NOBRES VEREADORES FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA, 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES E LOURIVAL BISPO DE MATOS. 8. Em 

única discussão e votação a Moção de Pesar n° 013/2019 - A família do Sr. 

Joel Garcia, falecido no dia 06 de junho de 2019. APROVADA. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Referente ao ofício do nobre 

vereador Lourival Bispo de Matos: „Excelentíssimo Sr. Fernando José 

Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Ofício Especial – 

Gabinete do Vereador – referência: processo nº 550/2018. Excelentíssimo 

senhor, venho pelo presente requerer a vossa excelência que manifeste sobre 

o andamento do processo de nº 550, de 11 de junho de 2018, protocolado pela 

procuradora da Casa, Dra. Frida, que se refere a pedido de revisão de 

processos administrativos 381/2011, 192/2016 e 400/2016. Na ocasião, houve 

a necessidade de contratar profissional de serviços jurídicos para analisar o 

requerimento diante da complexidade. Ocorre que, desde a ciência do parecer 

jurídico pela procuradora da Casa na data de 28/12/2018, não obtivemos 

notícias da decisão que foi tomada por vossa excelência. Assim sendo, no 

intuito de evitar eventuais especulações de que o valor pago no meu mandato 

ao profissional contratado para analisar a pretensão da Dra. Frida era ou foi 

desnecessário e infringiu os princípios que regem a administração pública, 

requer à vossa excelência que forneça a esse vereador cópia integral do 

processo em referência, bem como dê ciência aos nobres pares em plenário. 

Biritiba Mirim, 7 de junho de 2019, Lourival Bispo de Matos, Vereador.‟. Solicito 

depois à direção da Casa que encaminhe ao gabinete de vossa excelência 

cópia integral do processo, ciência aos pares, já está dado diante requerimento 

de que existe esse procedimento, e as medidas administrativas, com toda essa 

turbulência de afastamento da procuradora e tudo o mais, e tendo em vista nós 

termos apenas o parecer da contratação da consultoria jurídica que vossa 

excelência, enquanto presidente, fez, nós estamos também consultando, 

também consultando outras fontes que possam dar um suporte para que não 

tenhamos apenas um parecer, né? Nós estamos tomando algumas medidas 

administrativas que mais no decorrer da semana e provavelmente na próxima 

sessão, passarei a todos os nobres vereadores, os vereadores da Mesa já 

estão cientes das medidas que nós estamos tomando, e assim que tivermos, 

nós daremos toda ciência ao plenário. E será envio ao gabinete de vossa 



8 
 

excelência a cópia integral do referido processo.”. O Vereador Lourival Bispo 

de Matos responde: “Muito obrigado, Sr. presidente e agradeço à vossa 

excelência.”. O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Poderia 

ser enviado também para os demais vereadores a cópia do processo?”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Eu não vejo porque não, 

vereador Sérgio,sem problema nenhum, desde que o vereador requeira.Porque 

agora é assim:se overeador requerer, eu vou encaminhar;se não requerer, eu 

não vou encaminhar,tá? Vou deixar bastante claro isso, porque, depois daquela 

divergência que nós,mais especificamente eu e vossa excelência tivemos, 

então eu vou adotar esse procedimento:o vereadorrequereu cópia integral do 

processo, vai ser encaminhado; não requereu, não tenho porquê encaminhar, 

porque não demonstrou interesse da parte de saber o que está se tratando.”. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem:“Eu acho que no 

documento do senhor Lourival,ele solicitou que mandasse a todos os 

gabinetes.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Não. Ele 

está solicitando cópia integral a ele;dê ciência aos nobres pares.A ciência do 

processo já está...”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior diz: “Então eu 

também solicito que seja encaminhado ao meu gabinete.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Solicito a vossas excelências que 

façam o requerimento por escrito na direção da Casa.”.E não havendo mais 

matérias a serem votadas, o Sr. Presidente anuncia que encontra-se inscrito 

para fazer uso da Tribuna na presente sessão do dia 10 de junho de 2019, o 

Sr. Carlos Roberto Roque, para tratar do assunto: transporte de alunos. O Sr. 

Presidente informa ao Sr. Carlos que o mesmo terá, regimentalmente, o prazo 

de cinco minutos para uso da Tribuna. O Sr. Carlos Roberto Roque profere 

seu discurso dizendo: “Boa tarde a todos! Sr. presidente, Srs. vereadores! Para 

quem não me conhece, eu sou o Carlos responsável da empresa de transporte 

escolar. Eu venho aqui não prestar esclarecimentos ou me defender de alguma 

coisa. Eu vim aqui não prestar esclarecimentos, mas só expor uma situação 

que foi citada o nome da empresa a qual eu represento, a LBAKTransportes, 

que essa empresa não estava executando o transporte em uma determinada 

linha. E a gente tem provas, só queria expor isso daí,deixar a todos vocês, 

quem quiser, tem o endereço da garagem, pode ir lá,pode me procurar, cedo 

cópia dos documentos.Existe carro que faz o transporte escolar, existem 

alunos nas escolas.Tenho aqui até uma relação atualizada,se quiserem o 

número de alunos, o nome de alunos, tá?Jamais a empresa iria pactuar com a 

situação de prestar esse papel de colocar uma linha e não executar o 

transporte. Então eu gostaria muito que, antes de falarem alguma coisa, o 

Vereador se dirigisse à linha; vai lá verificar de fato se o aluno existe, porque 

eu não vou falar que ele existe, eu vou provar que ele existe.Então eu não 
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tenho motivos para isso.Assim, todos aqui me conhecem, não sou político.Sou 

parceiro de todo mundo, presto o serviço aqui a toda a cidade, em 

tudo.Atualmente estou prestando serviço que não é meu.Eu estou há três 

meses com carro doado para a APAE, que não tem transporte, sem custo 

nenhum. „Ah, você tem interesse!‟, não, não tenho interesse!Eu me preocupo 

com os alunos da APAE, igualmente eu me preocupo com meus alunos, 

tá?Então eu queria só deixar claro assim: quer falar?Quer denunciar?Por favor, 

tenha certeza do que vai falar,Sr. Reinaldo, tá?Porque assim, o senhor está 

fazendo uma acusação gravíssima.E não é ao senhor que eu tenho que provar 

alguma coisa, esim a quem o senhor encaminhou o documento e o vai ser 

provado.Porém, eu, quando vim para a cidade, na ocasião, o Sr. Fernando, 

hoje presidente da Câmara, participou de todo o processo.Quando as pessoas 

falam:„Ah, mas essa linha é de Mogi das Cruzes‟, não, gente, os alunos que eu 

transporto são de Biritiba Mirim.Só que era muito mais gasto para vir para 

Biritiba, então a prefeitura, na época de 2014,firmou um acordo para poder os 

alunos irem para Paulo Tapajós. E é isso que é feito.Então não está indo o 

dinheiro pelo ralo, a empresa não está roubando ninguém. Aliás, se vocês 

fizerem o levantamento do contrato na íntegra, eu estou aqui há cinco anos, e 

qual foi, senhor presidente, o momento que o senhor ouviu falar que nós 

pedimos um aditamento de linha? Nunca!Para vocês também, senhores 

vereadores.Quando eu comecei a trabalhar aqui, o óleo diesel custava R$ 

1,89.Eu pago R$ 3,50 e nunca fiz um aditamento de valor em nada.Então eu 

não tenho que esconder as contas da empresa.As contas da empresa estão à 

disposição da Justiça. Tá bom?Mas eu fico muito chateado da pessoa divulgar 

um vídeo desse falando o nome da empresa.Porque eu, quando vim para 

Biritiba, gente, eu virei até cidadão biritibano, transferi meu título para cá, 

porquea ideia era fixar raiz aqui de verdade!Agora, quando eu vim para cá, eu 

vim com o propósito de homem, com muita hombridade, e não brincar de 

moleque, para falar coisas que não é verdade, tá? Eu só vim aqui esclarecer 

isso.Eu tenho a documentação necessária; existe o transporte lá, existe mãe 

de aluno, pai de aluno, diretor da Escola Tapajós... tem uma outra que me fugiu 

a mente aqui agora que nós estamos fazendo...só um minutinho, gente. Eu 

estou um pouquinho nervoso, porque não costumo fazer esse tipo de 

coisa...Leopoldino!É mais uma escola que nós estamos atendendo,porque 

alguns alunos passaram de série,e aí o Paulo Tapajós não podia mais atendê-

los.Com essa situação, começamos a atender uma outra escola também lá, 

tá?Ficaruma outra coisinha bem clara: citou-se no vídeo:„Ah porque é um km 

que não existe‟.Vamos lá, vamos fazer a medição.Realmente o km não existe, 

gente.Ele está certo.Sabe por quê? Porque não é 84 quilômetros diários, são 

142.Então de fato o km que ele citou está errado. Tenho que concordar, porque 
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é quase o dobro, né? É só fazer a medição.Porque vocês sabem que para 

Itapanhau, passa pelo terreno da Companhia Suzano, e a Companhia 

Suzano,ela jogou um monte de terra na estrada para evitar o tráfego, porque 

eles acharam que ali não podia passar.Tentamos até na época fazer alguma 

coisa, não deu.Que que acontece?Para fazer esse trajeto, o carro tem que dar 

volta. Ele tem que ir na Estrada do Nagao, pegar a Mogi-Bertioga para poder 

entrar lá.Então como que não faz o km?Como que não roda?Está aí, entra no 

carro!Vamos comigo na garagem de manhã, o carro sair de lá às quatro horas 

da manhã, porque se não sair às quatro, não chega lá para atender os alunos 

às seis.Porque acho que todos vocês conhecem a situação da estrada, né?É 

horrível, tá?Então fica só registrado isso daí. A LBAK é empresa séria e a 

gente não está brincando de ser empresário, como alguns brincam de ser 

Vereador.Muito obrigado a atenção de vocês aí, tá?”.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, nobres pares e 

principalmente ao senhor Carlos, que veio aqui nesse momento prestar os 

devidos esclarecimentos, porque é de suma importância a toda a população do 

município saber do que realmente se passa dentro de um transporte público e 

até mesmo acompanhar passo a passo.Então eu parabenizo a empresa LBAK 

por ter vindo aqui espontaneamente, eu acredito que seja espontaneamente, 

se inscrever para fazer o uso da Tribuna para poder fazer as suas colocações. 

Assim como bem diz ele, que ele não veio se defender, entendeu?Mas pelo 

menos para poder fazer os seus esclarecimentos em relação à empresa e ao 

transporte do município. Muito obrigado!”.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

que fosse feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores para fazerem uso da 

Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Jorge Mishima que, com a 

palavra, diz: “Senhor presidente, senhores vereadores da mesa, vereadores do 

nosso Legislativo, a imprensa que está prestigiando o nosso trabalho.Eu só vim 

tecer alguns comentários aqui a respeito dos secretários de Biritiba.Quero dizer 

que eu estou satisfeito com secretário Sandro,se não me engano, da Cultura; o 

secretário Leco, do Transporte, eeu vou na contramão de muitos vereadores 

aqui: eu quero agradecer ao secretário de Obras, o Jorge,que me atendeu com 

respeito àquele aterro na bifurcação da Estrada Velha com a Nova Biritiba.É 

uma obra que eu já solicitei do ex-prefeito Inho por inúmeras vezes e não foi 

atendida.E o prefeito atual, através do seu secretário de Obras,está fazendo 

um serviço espetacular lá, Sr. presidente.E também a estrada do Sr. Hiromi, na 

entrada da saída da Estrada do Sertãozinho até à chácara do Sr. Yamada, foi 

feito um serviço muito bem feito naquela estrada também.Eu quero parabenizar 

e agradecer ao Secretário de Obras, Sr. Jorge Suzuki. Mas quero também,Sr. 

presidente,tecer uma crítica ao secretário de Esportes, que me agora me falha 

a memória o nome dele... Issamu!Estive com ele inúmeras vezes, solicitei a 



11 
 

inúmeros requerimentos e indicações a respeito de uma trave, simplesmente 

uma trave que existe no campo atrás da igreja Santa Edwiges. Pois o rapaz 

não teve essa capacidade... eu não sei se é capacidade... a inoperância dele 

de nãocolocar uma trave para nós lá.Biritiba é uma cidade tão carente de 

esportes, divertimento.Nós temos um campo ocioso, cheio de mato,sem 

trave.Faz quase um ano que eu estou solicitando essa trave, Sr. Presidente, e 

até agora nada.Eu disse a ele:„Ô, secretário, o que você está fazendo aí?‟.Eu 

disse a ele pessoalmente:„O que você está fazendo?Você precisar se 

agilizar!Se é um problema de colocação e não tem o material suficiente, eu me 

proponho a angariar, através das indústrias, uma trave para que possa ser 

feito.‟.E nem assim,Sr. presidente!Infelizmente, no esporte nós estamos 

abandonados. Muito obrigado!E para finalizar,Sr. presidente, não havendo mais 

matéria a ser discutida,a não ser que a vossa excelência tenha um fato novo, 

eu gostaria de me retirar porque eu tenho um compromisso com urgência em 

Mogi das Cruzes. Obrigado!”.O Sr. Presidente concede ao vereador sua 

retirada do plenário. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo que, com a palavra, diz: “Senhor presidente, nobres pares,a imprensa 

presente, todos os munícipes, uma boa tarde a todos! Semana passada,Sr. 

presidente, exatamente na segunda-feira passada, a última sessão, encerrando 

a sessão, acho que fomos todos convidados a iremà entrada da Nova Biritiba, 

que ia anunciar a rotatória da Nova Biritiba. Gostaria de parabenizar essa obra 

que está vindo para Biritiba, porque eu sei que vai salvar muitas vidas.A gente 

sabe de tantos acidentes que vêm acontecendo na Nova Biritiba, e também 

estou sabendo do Pomar do Carmo.Mas também gostaria de repudiar a forma 

que foram conduzidos esses trabalhos.É uma falta de vergonha;o senhor 

Prefeito Walter Tajiri está aí à frente, não sequer foi convidado!Secretários não 

foram convidados. E aí vem um ex-prefeito anunciar a obra.Tudo bem, até 

entendo que foi uma luta do ex-prefeito, foi uma luta também do outro ex-

prefeito.Foi uma luta também do Jarbas, como é uma luta também do Walter 

Tajiri, tenho certeza, como é uma luta de todos aqui.Agora vir um ex-prefeito 

anunciar uma obra e nem sequer convidar o prefeito atual é uma pouca 

vergonha e repudio esse ato.Então fica essa minha indignação.Eestá aí, 

senhor Prefeito, você está à frente do Poder Executivo aí,está com a mão na 

máquina, o senhor mesmo gravou o vídeo dizendo que tem um monte de cargo 

de vereadores de indicação de ex-prefeito,está na hora de o senhorse 

manifestar!Toma pulso à frente, entendeu?Toma as rédeas,porque esse 

mesmo pessoal que ajudou você a estar no poder é o mesmo que parece que 

querem a sua cadeira!Fica aí a dica para o senhor, muito obrigado!”.O próximo 

Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, Sr. presidente, boa tarde, Mesa Diretiva, nobres vereadores, 
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público presente e aimprensa!Bom, vou aproveitar o gancho do rapaz 

representante da LBAK, vou falarsobre esse vídeo. Bom, esse vídeo aí, um 

vídeo tendencioso, né?Mas as pessoas esquecem das coisas!Bom,primeiro 

vou responder um outro dito jornalista aí que disse que ouo vereador aprende a 

fazer política...Bom, se ele lesse um pouco de Aristóteles, ele também ia saber 

que política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana.E depois 

disso, tem também a ética, do Ethos.Em grego,Ethos,Ética.Tem 

nenhuma!Gostaria que quando falarem que „alguns vereadores‟,citem o nome, 

porque fui eu, Fábio Mohamed,que falei esse negócio de passado.Fui eu, falo 

assim.Foi o Fábio!Não foi Robério, não foi nenhum deles aqui, foi Fábio.Eu 

acho muito bem, porque o que eu falo, eu assumo.E quando está acontecendo 

isso,está acontecendo o quê?Está atrapalhando tudo esse trabalho aqui nessa 

Casa, atrapalhando o trabalho sério que eu estou correndo atrás.E fico 

chateado, né?Esse é o tipo de pessoas... vamos lá,se a gente pegar umas 

portarias que eu tenho aqui do dito repórter, de alguns vereadores, interesses, 

portarias aqui de pessoas que metem o pau hoje, mas tinham gente lá dentro e 

ainda hoje têm.Bonito isso! É legal!Então vamos prestar bem atenção no que 

falam, no que deixam de falar, porque quer limpar a casa, vamos começar a 

limpar a casa. Prefeito, vamos fazer a limpa?Já que pau bate em Chico, bate 

em Francisco. Então, vamos lá, tem que ser desse jeito.Não admito!Falem o 

meu nome, viu,Sr. Nelson?Se você quiser tirar 15 dias no meu gabinete, vem 

cá para você arrumar a casa, já que você é o bicho, o bonzão!A cidade está 

bagunçada, deixo o meu gabineteà disposição de qualquer um aí que queira 

falar que aqui não funciona.Está ali, vai lá trabalhar, mas vem e arruma, 

certo?Ao contrário, estou aí trabalhando para todos.Gostaria de pedir aos 

nobres vereadores sobre os projetos de leis que a gente enviou, é uma questão 

séria aí que também atinge os animais da nossa cidade aí, quantoao projeto de 

lei dos fogos aí, vai atingir também os idosos e as crianças com autismo na 

nossa cidade, uma questão importante aí, certo?Gostaria da colaboração de 

todos na aprovação das leis,porque seriam medidas importantes.Se eu 

pertenço a um grupo, também quero dizer: sim, um grupo de “G”,um grupo que 

trabalha. Essa é minha ideia, certo?Parabenizar os deputados que me 

convidaram para participarda pedra fundamental da rotatória, porém não fiz 

parte na época, não estava na câmara, não fiz parte do projeto, mas 

parabenizar a todos que fizeram o empenho de conseguir aquilo.Hoje o Fábio 

não tem partido, hoje o Fábio é de um partido, sim, mas porém hoje o Fábio é 

de Biritiba,vai trabalhar por Biritiba.Não é DEM, não é PSDB, não é outro 

partido qualquer, é Biritiba Mirim.Minha função é trabalhar, certo?Muito 

obrigado, Sr. Presidente! Muito obrigado a todos.”.O próximo vereador inscrito 

é o vereador Lourival Bispo de Matosque, com a palavra, diz: “Sr. presidente, 
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primeiro secretário, uma boa tarde! Srs. membros da Mesa, seus pares, uma 

boa tarde a todos e boa tarde àimprensa! Boa tarde aos ouvintes de Biritiba. 

Nesse momento eu faço uso da Tribuna apenas para comentar fatos que eu e 

o Vereador Leonardo, nós estivemos no bairro de Sertãozinho, na Estrada do 

Sertãozinho, isso faz três semanas, e que apresentei a essa Casa, 

apresentamos a essa Casa 56 fotos do descaso que está realmente a nossa 

estrada e o nosso bairro do Sertãozinho e bairro Terceira. Graças a Deus que 

Deus permitiu que pelo menos Deus deu sol para realmente ver se eles 

tomassem uma decisão efossem sexta-feira para lá pelo menos pra tampar um 

dos buracos que já ninguém conseguia passar, nem um automóvel pequeno, 

quanto mais...Estão aí os depósitos com material para entregar lá e não 

conseguem passar nenhuma 608 na estrada.Então é lamentável e estamos 

nisso já fazendo uns três meses que estamos nessa situação!Então é muito 

lamentável, mas no momento, eu quero dar os agradecimentos, porque eu sou 

aquele que eu falo, eu critico, mas também gosto de agradecer também em 

momentos que fazem também.Realmente não terminaram, tem muita coisa 

para fazer lá, apenas fizeram o básico para com que a população tenha 

condições de locomover. Mas quero deixar um alerta aqui ao senhor secretário 

Jorginho, eu vou deixar um alerta de novo: nós não estamos aqui brincando!Já 

estamos comuma máquina presa por causa de serviço particular, e sábado 

embarcaram uma retroescavadeira com caminhão-prancha e descarregaram 

para fazer o serviço particular.Eu vi, e não estamos aqui para brincar.Deixa de 

fazer o serviço que é do nosso município, para fazer o serviço particular.Eu só 

estou deixando um alerta, só.Quero que a população entenda tudo isso que 

está se passando no nosso município.Que, às vezes,muitos daqueles não 

compreendem o que é a câmara, os vereadores e o que é o Executivo.Nós 

estamos aqui realmente pra fiscalizar o Executivo, aprovar as leis, os projetos. 

Mas quem tem a máquina na mão é o senhor perfeito.Esse é que executa 

todas as obras do município têm que ser feitas.Agora,me poupe, você pegar e 

marcar no sábado, pegar um caminhão, embarcar uma máquina e descarregar 

para fazer particular?Ele está procurando o quê?Agora só quero saber o que é 

que ele está procurando!Enquanto na minha rua,está, na Rua das Violetas,vai 

lá ver, nem os pedestres conseguindo passar, só de água, só os buracos que 

estão lá!Eu vou... está aqui o Marcião... Eu quero que essa semana você vá 

fazer um vídeo comigo lá. Agora a água já secou, vou te mostrar o buraco. Na 

minha rua, que tem guia e sarjeta, está lá! É uma vergonha a população não 

poder passar quando chove. Então eu quero só deixar esse alerta. Vamos 

atender a população. Eu não estou pedindo para passar máquina na minha 

rua, não!Minha rua tem guia e sarjeta e, infelizmente,está lá sem fazer.Mas eu 

já comprei cascalho e a última vez fui eu coloquei ((inaudível)) para comprar 



14 
 

para tamparesses buracos, se o prefeito não quiser fazer também.Se não 

quiser também mandar a máquina que nem da outra vez, eu pedi ((inaudível)) 

a máquina para espalhar. Mas se não quiser também, eu pago uma máquina 

particular e faço! Eu não sou vereador de estar pedindo também. Se não quiser 

também mandar a máquina que nem da outra vez, eu pedi ((inaudível)) na 

porta da prefeitura, não! Eu sempre disse: eu, com todo o orgulho, com toda a 

amizade que eu tive com o prefeito Inho, mas já disse pra ele, já disse para o 

Jacaré, disse para o próprio prefeito que está afastado: eu não sou vereador de 

estar pedindo coisa na prefeitura. A única coisa que eu peço é 

encarecidamente para a população; eu não peço nada pra mim! Pra mim, eu só 

peço que Deus me dê glória, vida e saúde. Muito obrigado a todos! Agradeço a 

Deus por esse fortalecimento que eu tenho, já completando 75 anos. Muito 

obrigado, Sr. presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Leonardo 

Venâncio Molina que, com a palavra, diz: “Sr. presidente,boa tarde! Boa tarde, 

nobres pares,boa tarde à imprensa presente!Em nome do Pedro,quero 

agradecer todos os munícipes aqui presentes.Senhor presidente, não poderia 

deixar também de falar sobre a rotatória que o Vereador Juniel da Costa 

Camilo acabou dizendo que não estava o prefeito presente no local.E também 

que não tinha nenhum secretário.Eu não sei se ele não viu direito ou não 

prestou atenção, mas se encontrava a senhora secretária Dora Irei, da 

Secretaria da Agricultura, junto com a chefe de setor, a Pamela 

Cristina.Então,Sr. Vereador, eu não sei a razão que o senhor fica falando de 

ex-prefeito,prefeito atual... vamos pôr um pouquinho a mão na sua consciência 

e vamos trabalhar em prol ao município.O senhor, não sei qual é a razão, mas 

o senhor vem com essas palavras, denegrindo a imagem do ex-prefeito, 

prefeito,vereador... o senhor vem pegando bagagem em cima da desgraça dos 

outros!Comentários que o senhor fala junto com o vereador Reinaldo Pereira 

Júnior,igual ele citou da LBAK, quando vocês querem fazer uma denúncia, se 

quer atacar o ex-prefeito, faça uma campanha limpa,Sr. vereador!Se o senhor 

quer denunciar a LBAK, quem tem que provar as denúncias é o Ministério 

Público.Se o senhor fez a denúncia, se está certo ou errado, você vai na casa 

das pessoas,mas faça uma denúncia concreta.Não fica expondo o nome do 

promotor igual o senhor fala, já falou várias vezes em alguns lugares.Já falou 

até para mim,que sou amigo do promotor, pessoal.Isso é feio, senhor 

Vereador!Entendeu?Vocês ficam aí batendo na gente, falando do grupo “G9”, o 

senhor fez parte desse grupo também! Qual o motivo que deu do senhor ficar 

falando dos nobres pares dessa Casa?Que todos trabalham em prol ao 

município! Então, senhor presidente, eu fico indignado com certas conversas 

de alguns vereadores que citam e falam de desvio de merenda sem provar, 

sendo que isso daí já está desde 2015 no Ministério Público! Eu vou provar 
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para o senhor, a quem fez denúncia, a todos vocês que me criticaram, que eu 

não desviei merenda nenhuma.Eu apenas fiz o transporte, Sr. vereador. Agora, 

depois que eu descarreguei com meu pessoal, se teve algum desvio lá, isso 

não é problema meu. Que o Ministério Público faça o papel dele e acaba 

acatando quem é o culpado, quem não é.Muito obrigado!”.O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira Júnior que, com a palavra, diz: “Sr. 

presidente, nobres pares, a todos aqui presentes,imprensa presente,boa 

tarde!Primeiramente eu queria deixar bem claro,Sr. presidente, que eu fiquei 

muito indignado e triste pela vossa excelência não interromper a fala e pedir 

ordem do senhor Carlos quando ele cita o Vereador de “moleque”.Ele tinha que 

ter respeito por esse Vereador.E as medidas necessárias, eu irei tomar, porque 

tem que respeitar o vereador nessa Casa.Ele não pode chegar e falar isso 

aqui, tem que respeitar.Segundamente: a Escola Paulo Tapajós está no 

contrato como escola integral.Fui à escola, não é escola integral.Entrei de sala 

em sala. Professor perguntou:„Tem aluno de Biritiba Mirim?‟.„Não tem, 

professora. Nós moramos em Biritiba-Ussú.‟.Eu entrei na sala por sala.Este 

Vereador sabe trabalhar.Este vereador sabe investigar, que é uma das funções 

do vereador.Aprenda, vereador!Vamos lá.Também depois,vereador Fábio, se 

quiser a cópia do contrato para fazer as diligências, você vai ver quanto de erro 

que existe, e como a nossa função é essa, eu até te dou a cópia se o Vereador 

quiser, para você apurar os fatos...”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

pergunta: “Me permite?” O Vereador Reinaldo Pereira Júnior responde: 

“Claro!”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa diz: Com certeza!”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior prossegue: “Vou até falar uma situação aqui para o 

vereador que o vereador, eu sei que conhece e anda muito pela cidade: o 

trajeto até à Sabesp, de Casa Grande Terceira, ida e volta, daqui, lá: 22 

quilômetros quilometrados do meu carro e tirando foto. Ida e volta: 44.No 

contrato, 94!Pouca vergonha!Pouca vergonha isso daqui, ó!Saco cheio!Vem 

falar aqui, falta de respeito com o vereador aqui, ó, 94 quilômetros, manhã, 

tarde e noite, desde 2014 essa porcaria aqui, ó! Então vamos respeitar!Esse 

Vereador aqui não ia subir na Tribuna para falar besteira, não!Eu sei o que eu 

estou falando!Então vamos ter um pouquinho de bom senso ao falar de 

vereador aqui, sendo que está cheio de coisa errada aqui, cheio de coisa 

errada.E a respeito de citar o meu nome aqui em relação à merenda, eu 

investigo e vou atrás de tudo que estiver errado e que for passado para esse 

Vereador.Não tenho rabo preso com ninguém.Quando fiz parte do grupo, eu 

entendo ainda que alguns vereadores estavam opositores ao Jarbas pelo fato 

de coisas erradas. Alguns.Alguns vereadores.Outros, por interesses escusos 

do ex-prefeito, isso é fato. Por isso me desliguei do grupo.Tem alguns 

vereadores que eu vejo que trabalham, saem fazendo visita no campo, mas 
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alguns, não.Alguns... até vou mencionar o presidente aqui, que ele é bem 

coerente.Não esperava que o presidente ia ter as condutas que está tendo 

hoje, não.Está me surpreendendo positivamente.Então vamos ter um pouco de 

bom senso ao falar, porque quando eu falei, eu fui para lá.Mais uma coisa 

engraçada,ó, vereador, como que a gente fala?O representante disse que, pela 

estrada estar ruim,está dando a volta, certo?Está dando a volta, né? Por onde 

que está dando a volta professor, Sérgio?Pela Nakao!Tem a Escola Adhemar 

Bolina, tem todas as outras escolas, então por que não deixa nasoutras 

escolas, se está passando pela cidade?! É um absurdo!Ele está dando 

quilometragem por falta de planejamento, falta de gestão!Ele está andando a 

mais, porque - desculpe a palavra – porque é incompetente!É incompetente, 

porque a escola está ali,está passando na frente de uma escola e está dando a 

volta!Faz a transferência da escola, já que a estrada é ruim!Seria muito mais 

fácil! Obrigado, Sr. presidente.”.E não havendo mais inscritos para fazerem uso 

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

finais: “Bom, antes de encerrar apresente sessão, eu gostaria de, antes de 

tudo, parabenizar o vereador Fábio pelo projeto dos fogos de artifício.É um 

projeto interessante.Esse Vereador já estava com a ideia também 

demontar,mas vossa excelência foi muito infeliz de apresentar esse projeto.É 

claro que vai desagradar a alguns, até mesmo por comunidades, 

né,principalmente a comunidade católica, que tem por tradição soltar os fogos 

pela manhã, mas nos dias de hoje, com o conhecimento um pouco mais 

profundo, principalmente sobre a questão do autismo, sobre a questão da 

causa animal, esse projeto mais do que nunca se faz necessário. Então 

parabéns à vossa excelência por ter apresentado o projeto.Quanto à questão 

da rotatória que foi colocada, eu fui, coincidentemente encontrei com o ex-

prefeito, fui levar minha esposa na escola e eu estava lá defronte à casa do 

vereador Jorge, e disse: „Olha, vereador Fernando, vai estar o deputado André 

aí às 16 horas para a questão da rotatória.‟.E me convidou e eu falei para ele 

que eu tinha um compromisso da sessão e, depois da sessão, eu tinha outro 

compromisso e não poderia me fazer presente.Coincidentemente também 

achei muito estranho, me desculpe a minha sinceridade, mas vir dois 

deputados na cidade e sequer ter a consideração de comunicar ao prefeito no 

atual mandato, bem como a presidência da Casa,porque o deputado André até 

pode dizer:„Olha, eu não tenho compromisso com o Fernando porque o 

Fernando não me ajudou na campanha da reeleição.‟.Mas o Deputado Márcio, 

sim. O Deputado Márcio, eu fiquei bastante chateado,fiz até esse comentário 

com alguns vereadores, eu fiquei bastante chateado pelo fato do deputado vir 

na cidade e sequer comunicar.Quer queira, quer não, ele veio como deputado, 

ele não veio como cidadão.E ele, vindo como deputado, e pela consideração e 
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pelo trabalho que nós tivemos, acho que no mínimo o que poderia ter sido feito 

era comunicar essa Casa ou pelo menos ter falado:„Olha, presidente,nós 

estaremos aí fazendo uma atividade sobre a rotatória, que é um projeto político 

de trabalho político do deputado André.‟.Tá certo?E eu entenderia 

perfeitamente. Eu acho que o ex-prefeito tem os seus méritos quanto à questão 

da rotatória, como os vereadores atuais que estavam na gestão passada, que é 

o caso do Vereador Walter, o vereador Lourival, Vereador Marcelo, Vereador 

Jorge; teve um trabalho fundamental nisso.Mas também não podemos deixar 

de reconhecer que o atual prefeito também teve o seu papel, também teve o 

seu papel junto a esse processo da rotatória.Teve uma reunião com a empresa 

na administração.Teve uma reunião da administração com os proprietários da 

área, para que pudesse haver a cessão do terreno, tendo em vista que aquela 

área conhecida popularmente como Caqueiro, houve umdesdobro daquela 

área entre os familiares.E um dos familiares estava reticente inclusive de ceder 

a área.E o prefeito Walter também houve o poder de convencimento da família 

da necessidade da urgência dessa obra.Então eu achei, assim, deselegante da 

parte dos deputados.Não digo do ex-prefeito, que o ex-prefeito, se ele tem um 

compromisso com o atual prefeito ou não,isso é o problema dos dois, não é 

problema meu.Não é problema meu.Mas eu achei, por parte do deputado 

enquanto no exercício do mandato, vir até à cidade e sequer ter convidado o 

prefeito para poder, pelo menos, participar.Se é um ato solene, tudo bem, 

vamos convidar pelo menos o prefeito ou pelo menos,se não convide o 

prefeito, mas pelo menos faça uma visita até o gabinete, até porque o prefeito, 

e eu posso dizer, que eu sou prova viva disso, nós saímos daqui e fomos até à 

Assembleia e fomos até o gabinete do deputado André.Nós saímos daqui e 

fomos até Brasília,fomos gabinete do deputado Márcio Alvino. Então nada mais 

justo o deputado também viu até Biritiba fazer sequer uma visita nos gabinetes, 

seja da presidência; caso não queira fazer da presidência, mas pelo menos do 

prefeito, em respeito à questão política, que não seja partidária, mas que seja a 

questão política.Então fica aqui o meu registro.Quanto à questão do transporte, 

o senhor Carlos citou aqui de que eu participei na época, eu quero deixar 

bastante claro para os vereadores o seguinte: esse processo, ele foi feito em 

2014.Eu realmente trabalhava no Departamento de Compras, porém nesse 

caso específico desse processo, eu não participei em momento algum de toda 

a formatação desse processo.A formatação foi feita na época pelo secretáriode 

Administração ou diretorde administração, não lembrona época qual era a 

nomenclatura.Simplesmente esse processo foi feita pela administração, da qual 

o Departamento de Compras foi subordinado. Tá certo?Bom, entrei como 

testemunha até porque eu participei do processo licitatório.Assim, eu vi, eu li o 

edital e acabei participando como testemunha nesse processo.Porém, vale 
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elencar o seguinte:às vezes, as pessoas fazem algumas denúncias e, às 

vezes, até denúnciastendenciosas.Mas eu não estou preocupado com isso, 

porque o que é justo,é justo; o que tem que se provar,se prove.A partir do 

momento que você termina o processo licitatório, e eu estou calejado já disso, 

porque já me denunciaram que na época, „Que houve superfaturamento na 

obra, que na época era o Fernando que estava lá...‟, isso aí, eu não tem 

preocupação nenhuma, porque o Departamento de Compras e Licitação, ele 

faz a licitação.Quem executa e quem fiscaliza a obra são outros setores.No 

caso dos transportes, nós temos um gestor que fiscaliza todo o transporte.Seja 

assim na época do ex-prefeito Inho, foi assim na época do prefeito Jarbas, 

também tinha, e na época do prefeito Walter também tem!Então, a parte - que 

fique bastante claro - a parte do processo, que é o processo licitatório, da forma 

que vem, você licita.A execução, tem um gestor para analisar. Então quando 

for chamado a questão do MP ou qualquer outra situação, eu não tenho 

preocupação nenhuma quanto a isso, porque não estou executando o 

trabalho.Eu não estou executando a obra.Eu não estou executando o 

serviço.Então, quanto a isso, euestoudespreocupado. Eu só gostaria de atentar 

aos senhores vereadores que eu acho que... isso é uma opinião pessoal 

minha, essa troca de ofensas, principalmente entre os nobres, não vai chegar a 

lugar nenhum.Eu acho que cada um tem o direito e o dever de fiscalizar.Cada 

um tem o direito e o dever de divergir um do outro.Mas eu acho que precisa os 

vereadores,de um modo geral, tomarmos ciência do respeito mútuo.Eu acho 

que está se partindo pra uma situação que daqui a pouco... eu estou achando 

isso hoje, porque eu já estou vislumbrando a questão lá na frente, que daqui a 

pouco tem vereadores se agredindo. Então eu acho que se o vereador Sérgio 

teve um entrevero comigo,nós discutimos, eu e o vereador Sérgio!Mas nem por 

isso deixamos de ter amizade, nem por isso deixamos de discutir os projetos, 

nem por isso deixamos de discutir os trabalhos, sabe?A minha conduta 

enquanto presidente, eu agradeço as palavras de vossa excelência, vereador 

Reinaldo, é justamente essa: eu estou como presidente, a minha função aqui é 

mediar.O que a imprensa fala de grupo A, grupo B, grupo C, eu não falo com o 

ex-prefeito há mais de cinco meses, e saiu esses dias num determinado órgão 

que estavam todos osnove reunidos!Então...mas para mim, não tem 

problema!O importante é a minha consciência, o importante é o meu trabalho 

no dia-a-dia.Os ataques virão,só que eu acho que o queestá se tornando agora 

é uma antecipação da política partidária do ano que vem.Eu acho que todos 

aqui têm o direito de pleitear uma vaga para prefeito, para vice-prefeito,ou a 

reposição a vereador, ou desistir e falar:„Olha,vou me aposentar e tchau.‟. Mas 

independente do posicionamento de cada um, eu acho e creio eu que torna-se 

necessário uma convivência um pouco mais harmônica entre os nobres 
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vereadores.Porque assim, para jogar gasolina na fogueira, tem um 

monte.Agora, aqueçaquem quiser.Antes de terminar a presente sessão, 

convoca a reunião das comissões na quarta-feira às 15h30, na sala de 

reuniões.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Na 

quarta-feira, eu não vou estar presente porque eu tenho um compromisso 

particular.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Está 

justificada a ausência de vossa excelência já na próxima sessão das 

comissões. Lembrando que nós encontramos com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias na nessa Casa, e nós estaremos agendando a audiência 

pública sobre a questão da LDO.”. O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Sr. presidente, é assim, o senhor marcou a reunião das 

comissões pra quarta-feira... não seria quinta?É porque a gente estava 

acostumado toda quinta...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

responde: “Realmente, vereador Robério, é assim: eu tenho sempre, sempre 

cedido, „vamos marcar na quinta‟.Só que eu também tenho compromisso às 

quintas. E eu sempre cedi os meus compromissos, sempre suspendi os meus 

compromissos em prol dos vereadores. Eu acho que, num determinado 

momento, eu acho que eu também tenho que cumprir o meu compromisso e 

deixar...porque toda semana, toda quinta-feira eu tenho compromisso às 17 

horas e, às vezes, eu fico aqui.Sem problema algum se os vereadores forem 

consenso com cada presidente de comissão, e quiserem marcar na quinta.Só 

que eu gostaria, como presidente da Casa, para fazer parte da reunião das 

comissões. Só que quinta-feira não dá mais para eu ficar às quintas-feiras em 

todas as reuniões de comissões.Então tanto é que vossas excelências 

perceberam que eu estou ainda às vezes marcando uma reunião a cada 

quinzena, justamente por causa disso, para que eu possa também cumprir meu 

compromisso às quintas-feiras.Então por isso eu agendei para a quarto.Se 

vossas excelências acharem melhor na sexta,sem problema nenhum,podemos 

marcar na sexta; fica àcritério de vossas excelências.Mas fica pré-determinado 

para quarta-feira às 15h30, e se chegar em consenso os membros da 

comissão, que seja na quinta ou na sexta num determinado horário, essa 

presidência adotará o posicionamento de cada membro da comissão.”. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, só até 

para dar tempo de fazer um replanejamento, eu gostaria também de já deixar 

registrada a minha ausência nessa de quarta-feira, que realmente eu preciso 

fazer um novo replanejamento.Obrigado, Sr. presidente”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Sem problema.Eu só vou abrir esse 

precedente então, se os membros das comissões pleitearem uma outra data ou 

na quinta-feira, mas que fique claro que na quinta-feira eu posso participar até 

às 16h15, no máximo, e depois eu tenho que me retirar para o meu 
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compromisso.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Já 

em falta de tanto do presidente, como também já o vereador Leonardo 

também, que faz parte das comissões também, eu acredito que as comissões, 

elas tem que se partir unindo todos para com que amanhã não venha dizer:„Foi 

aprovado isso...‟, eu acredito que nós temos que entrar num consenso.Já 

estamos aqui, esse é o momento, não precisamos deixar para depois.Porque 

ou sexta-feira ou então seria da quarta, quer dizer, o vereador Leonardo já tem 

seu compromisso,o vereador Robério também já tem seu compromisso, é 

presidente da Comissão,mas acho que está no momento de nós decidirmos, 

porque já ficam todos cientes, nós, que fazemos parte da comissão, que 

podemos fazer sexta-feira, se todos acham de acordo, porque já quarta já 

realmente não dá, já faltam dois, já não tem como se fazer na quarta-feira!”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde e encerra a Sessão: “Só 

para deixar claro, eu acho que o vereador Robério e o Vereador Leonardo 

fazem parte da mesma comissão, que é a Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento.Então quer dizer, praticamente todos os projetos, todos os projetos 

passam pela Justiça e Redação,Tributação, Finanças e Orçamento.A partir do 

momento em que dois membros da Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento ou da Justiça e Redação não estejam presentes, automaticamente 

torna-se prejudicado o trabalho das outras comissões.Então eu vou deixar em 

aberto, Vereador Lourival;a princípio fica para quarta-feira, mas eu vou deixar 

em aberto para que os membros das comissões se reúnam, vejam a melhor 

data para discutir e depois apresente àPresidência.Terminada a Ordem do Dia 

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

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

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de junho de 2019. 
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