
ATA  DA SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL DE  BIRITIBA
MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.

Às vinte horas do dia dez de março do ano de dois mil e quatorze, na sede da Câmara
Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, Centro, desta
cidade  e  município  de Biritiba  Mirim,  Estado de  São Paulo,  presentes  os  Senhores
Vereadores em exercício nesta 12ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador
João  Suharo  Makiyama”  para  a  realização  da  Sessão  Ordinária,  regimentalmente
prevista.  Assumindo  a  direção dos  trabalhos  Senhor  Vereador  JORGE MISHIMA,
convidou os Vereadores FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e MARCELO BATISTA
DE MIRANDA MELO, 1º e 2º Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos
de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores
para apuração do “quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas
presentes, apostas às fls.  54, do Livro nº.  12 de Registro de Presença dos Senhores
Vereadores às Sessões da Câmara. Constatando a ausência da Nobre Vereadora Adriana
Rufo Freitas. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a ordem, o que
fora concedido, e requereu para constar a presença do Vereador Valdivino Ferreira dos
Santos e justificou sua ausência na Sessão Ordinária do dia 06 de março do corrente
ano, dizendo “Este Vereador realiza diálise Terça, Quinta e Sábado, isso já público e
notório  na  Casa  até  porque  já  informei  a  todos.  E  como  é  usual  a  suspensão  dos
trabalhos de Segunda-feira de carnaval para a Quarta-feira, eu não imaginei que fosse
pra Quinta, a Sessão. Como eu sai as vinte e trinta da hemodiálise, não tinha condições
de comparecer na Sessão, por isso eu solicitei ao Vereador Marcelo que justificasse e
constasse em ata.  O Senhor Presidente informa que está justificado e constado na
ata. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos
termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos,  passando-se  ao  material  dado  ao
Expediente: EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária
realizada dia 06 de março de 2014. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer
dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na Secretaria a disposição
de  todos  os  Vereadores.  O  senhor  Presidente  acatando  o  Requerimento  do  Nobre
Vereador,  coloca-o  em votação,  ficando  aprovado. O senhor  Presidente  coloca  em
votação  a  ata.  Aprovada. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
CARLOS DE ARAÚJO 1.  Indicação nº  046/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito,  que  o
mesmo  interceda  junto  ao  Órgão  Competente,  para  que  tome  providências  para
implantação  de  uma  Farmácia  no  Pronto  Atendimento.  AUTORIA DO  NOBRE
VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS  2. Indicação nº 047/2014,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça o
trabalho de tapa buracos na Rua Geraldo da Conceição, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 3.



Indicação  nº  048/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão
Competente,  para que se faça a  roçada no terreno que esta  localizado na Rua João
Rodrigues  de  Morais,  próximo  ao  n°  50,  Bairro  Nova  Biritiba.  4.  Indicação  nº
049/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se
faça  o trabalho de tapa  buracos,  na  Rua José  Sérvulo  da  Costa,  Bairro  Jardim dos
Eucaliptos,  próximo ao  ponto  de  ônibus.  5.  Indicação  nº  050/2014,  solicita  ao  Sr.
Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão  Competente,  para  que  coloque  redutores  de
velocidade “tipo lombadas” na Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo a loja BBB,
Bairro  Jardim dos  Eucaliptos.  Terminados  os  trabalhos  do  Expediente  passa-se  aos
Projetos  em  Deliberação.  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: AUTORIA  DO
PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Nº 010/2014; Dispõe sobre a ratificação do
instrumento de alteração e consolidação do contrato de consórcio público intermunicipal
três rios e dá outras providências. DELIBERADO. O senhor Presidente informa que foi
lido a Mensagem e que o Projeto de Lei ficará disposto, por uma semana, aos Nobres
Pares que quiserem analisar mais profundo com a Secretária na Secretaria. AUTORIA
DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 2. – Projeto de Lei
Nº 011/2014; Determina a execução do projeto de asfaltamento, a imediata execução
dos  projetos  de  sinalização  adequada  de  trânsito  de  veículos  e  a  implantação  dos
projetos de lombadas redutoras de velocidade, também em pontos ou locais adequados
dessas  vias  públicas  que  porventura  foram  ou  ainda  forem  beneficiadas.
DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do
Dia.  ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM
DE OLIVEIRA 1.  –  Em única discussão e votação o Requerimento N° 032/2014 -
Requer ao Ilustríssimo Senhor Dirceu de Oliveira , 2° Tenente  da Policia Militar de
Biritiba Mirim, para que possa estar realizando Ronda Policial dentro das escolas nos
horários  de  intervalo. APROVADO. AUTORIA  DA  NOBRE  VEREADORA
ADRIANA RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
033/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e que o mesmo possa
fazer  um estudo sobre a possibilidade de fazer  uma praça onde as  crianças  possam
brincar e a possibilidade de reformar ou transformar a quadra de areia em um campo de
futebol, na Vila Santo Antonio, Bairro Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO
NOBRE  VEREADOR  WALTER  MACHADO  DE  ALMEIDA 3.  –  Em  única
discussão e votação o Requerimento N° 034/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos
Alberto Taino Junior e que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente, para que
seja passada a máquina motoniveladora na Rua Carlos Caminha, no Bairro Cruz das
Almas e faça também a colocação de cascalho na mesma. APROVADO. O Vereador
Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Se
o Nobre Vereador Walter Machado permitisse que assinasse junto com Vossa Senhoria,
porque tive na semana passada lá e pedi para o Leo - Diretor, e tenho certeza que com o
seu Requerimento reforçando vai ajudar. Se o senhor permitir assinar junto, lá é uma



situação importante como a Estrada dos Barbosas, também. Obrigado”. Antes de dar a
palavra aos oradores inscritos, essa Presidência vai ler ofício endereço a Secretária de
Educação. Leitura do Ofício. “Biritiba Mirim, 06 de março de 2014. Ofício Especial.
Prezada  Senhora:  Com  as  minhas  cordiais  saudações,  sirvo-me  do  presente  para
convidar Vossa Excelência para uma reunião nesta Casa Legislativa, a realizar-se no
próximo dia 12 de março (quarta-feira), às 18h00, a fim de serem discutidos assuntos
sobre  a  educação  do  nosso  Município.  Participarão  da  reunião  professores  da  rede
municipal de ensino e membros da APEOESP. Certo da presença de Vossa Excelência,
apresento os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente,
Jorge Mishima - Presidente da Câmara. À Excelentíssima Senhora Marta Aparecida
Ferreira dos Santos - DD. Secretária Municipal de Educação - Nesta. Terminados os
trabalhos da Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça
a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna.  1. VEREADOR DONIZETI
ASSIS  DE  SIQUEIRA:  “Senhor  Presidente,  na  verdade  vou  dispensar  o  uso  da
palavra, mas só gostaria que Vossa Excelência dissesse qual o motivo da reunião com a
Secretária  de  Educação?”  O  Senhor  Presidente  informa. “Nós  tivemos
preliminarmente  uma  reunião,  a  duas  semanas  atrás,  o  pessoal  da  Secretaria  da
Educação  pedindo  para  que  a  gente  agendasse  uma  reunião  com  a  Secretária  de
Educação para discutirmos, principalmente, o plano de carreiras, se não me engano, tá
certo. Esse é o motivo que nós estamos solicitando a nossa Secretária para que possa
discutirmos.  É  um  assunto  na  verdade  que  não  compete  ao  Legislativo,  Vossa
Excelência  sabe bem disso,  mas poderíamos elaborar  um Projeto juntamente com o
pessoal da APEOESP adequando as situações para que enviasse ao Prefeito para um
estudo  junto  ao  Departamento  Jurídico  da  Prefeitura  para  que  a  gente  pudéssemos
resolver  este  problema que  ao  ver  da  educação  está  muito  defasado”.  O Vereador
Donizeti diz: “Perfeito. Agradeço e dispenso o uso da palavra. 2. VEREADOR FABIO
FAQUIM  DE  OLIVEIRA:  Solicita  permissão  para  falar  do  assento,  o  que  fora
concedido. “Primeiramente quero parabenizar os trabalhos do senhor Presidente, pela
sensibilidade em relação às questões do município, por nos representar bem, dentro e
fora  da  cidade.  Agradecer  também,  na  verdade,  por  esse  ofício,  além  de  serem
professores, eles são, além de serem funcionários públicos, eles são cidadãos, e essa
Casa  é  a  Casa  do  povo  e  a  gente  representa  o  povo  aqui,  então  se  existe  alguma
deficiência dentro da área da educação ou alguma demanda que os professores estão
repassando pra esta Casa, primeiramente eles repassam pra gente, porque eles acreditam
na nossa representação. Eles acreditam no nosso trabalho e que nós podemos apoia-los
dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é legal,  dentro daquilo que ético e
dentro daquilo que é moral. Parabenizo o Presidente por ter protocolado o ofício e é
muito importante realmente que a Secretária Marta esteja aqui conosco. Eu digo pro
senhor Presidente, não somente ela, mas todos os Secretários poderão comparecer a esta
Casa Legislativa e prestar contas dos seus trabalhos, dos seus projetos e de tudo aquilo



que existe como projeto futuro para o município de Biritiba Mirim. Nós precisamos
saber quais são os projetos da cultura, quais são os projetos do esporte, nós precisamos
saber quais foram os trabalhos realizados no município e qual o percentual de crianças e
adolescentes que estão ingressando nas atividades esportivas do nosso município. Qual
é o desempenho deles? Qual é a projeção em relação ao esporte, a cultura? Quais são os
eventos? Enfim, Departamento de Obras também, o Secretário é  importante  que ele
também esteja aqui prestando contas de todos os trabalhos que foram realizados e dos
trabalhos que estão por vir. Acredito que esta Casa de Leis tem o dever, assim como eles
também, de estar prestando esclarecimentos em relação a todas as atividades que de diz
respeito ao município, porque toda atividade envolve povo e se envolve povo envolve
Casa Legislativa e os Vereadores tem que estar participando de tudo. A demanda, na
reunião que nós recebemos os professores, a duas quartas-feiras atrás, nós vimos que
existe  uma  demanda  muito  grande  por  parte  dos  professores  e  foi  importante  esta
manifestação. Eles podem contar com o nosso apoio, tenho certeza disso, e com o apoio
de todos os Nobres Vereadores desta Casa.  Plano de Carreira,  adequação do espaço
físico, falta de Inspetores, Nobre Vereador Donizeti, esse é um dos temas, também, que
vai ser abordados, relação de recursos muitas vezes mal aplicados na educação, que a
gente tem que estar acompanhando. A educação e a saúde é uma das secretarias que
mais  recebem  recursos  financeiros  do  Estado,  e  o  senhor  Nobre  Vereador  e  todos
sabemos bem disso, nós devemos estar acompanhando e ter conhecimento de todos os
investimentos  e  se  estão  sendo feito  corretamente.  Eu,  como Professor,  abraço esta
causa dos Professores, que a Secretária Marta seja sensível às questões da educação do
município e possa estar contribuindo com os profissionais.  Obrigado Presidente”.  3.
VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Excelentíssimo Presidente Jorge
Mishima,  Senhores  Pares.  Primeiramente  gostaria  de  parabenizar  o  Nobre  Vereador
Faquim e  dizendo  estou  solidário  ao  que  for  necessário  para  podermos  resolver  a
situação que se encontra no ensino municipal. É fundamental a participação de todos os
Vereadores e Secretários neste sentido. São duas indagações que quero fazer hoje aqui
que me revoltaram de certo aspecto. Domingo estive com meu filho no hospital, onde
foi bem atendido, porém desde a cinco horas até as dezenove horas ele havia tomado
soro e depois não tinha médico para poder fazer a liberação do mesmo. A ser indagada,
havia uma médica de plantão, não sei qual o motivo porque ela tá como médica, embora
em caso de emergência, mas ela pode fazer a alta dos pacientes. Me deixou indignado
porque os médicos estão ganhando pra isso, então vou esta semana entrar em contato
com a Secretária de Saúde e ver o que possamos fazer neste sentido. Eu como senti na
pele,  como Vereador,  imagine  um cidadão que não tem às  vezes  conhecimento  dos
direitos nem nada e pleiteando uma coisa que iria desafogar mais o hospital. Essa é a
primeira  indagação.  Segundo,  o  que  me  estranhou  hoje  e  deixou  até  um  pouco
revoltado, foi por volta das nove e trinta horas da manhã, um veículo de marca Fiat Uno
de cor azul, todo filmado, estava em frente ao Studio Bio Estilo, pertencente as minhas



filhas, tirando diversas fotos, umas vinte fotos do local. E por estranheza estando em seu
interior o Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior e o cidadão conhecido como
Marquinhos  Corintiano,  funcionário  da  Prefeitura,  ao  perceberem  que  foram
reconhecidos saíram em disparada do local, criando uma situação suspeita, onde minhas
filhas com receio do que estaria acontecendo deslocaram a Delegacia de Biritiba Mirim,
elaboraram  o  Boletim  de  Ocorrência  nº  313/2014,  para  salvaguardar  qualquer
responsabilidade neste sentido por não saber o que estava ocorrendo, pois a Academia é
frequentada por pessoas influentes do município,  temendo assim pela segurança dos
mesmos. E o que causou mais estranheza é que há pouco tempo houve a vigilância
sanitária, foram seis pessoas, estiveram na Academia fazendo vistoria, o que é de praxe
e que é necessário realmente, isso é o que nós temos que ter com responsabilidade no
município, inclusive o bombeiro, onde está totalmente liberado com as exigências do
bombeiro, inclusive o alvará da Prefeitura. Existe o alvará da Prefeitura onde está tudo
legalizado,  inclusive  a  planta  que  foi  feito  pelo  Marcos  Arquiteto,  então  causou
estranheza  essa  conduta,  porque  se  o  Prefeito  estivesse  lá  com  certeza  ele  seria
convidado  para  entrar  na  Academia  e  conhecê-la,  porque  o  principio  de  tudo  nós
queremos trabalhar sempre dentro da legalidade. Se tiver algo errado, opa, que sejamos
notificados para que nós possamos verificar o que está de errado e assim poder acertar,
então esta atitude foi uma atitude até infantil porque foram reconhecidos e saíram em
disparada como se estivessem fugindo de alguma coisa. Não há esta necessidade porque
ele é uma autoridade no município e estava disfarçado e no carro escuro, pra que? Não
adiantou nada. Tinha quatro pessoas lá, todos viram e todas reconheceram, eu acho uma
coisa  infantil.  Tentei  ligar  para  o  Prefeito,  mas  infelizmente  não  consegui,  não  fui
atendido, então só gostaria que ficasse consignado nesta ata a minha indignação pela
atitude das autoridades de nosso município. E pra semana estarei fazendo ofício para a
Prefeitura  Municipal  para  que  o  Prefeito  me  forneça  quais  são  as  atribuições  do
Marquinhos Corintiano, porque sei que ele é funcionário da Prefeitura e eu vou querer
saber quais são as atribuições dele, a não ser que agora seja motorista do Prefeito ou
fotografo. É o que quero deixar registrado nesta Casa. Obrigado”.  Não havendo mais
oradores  inscritos  o  senhor  Presidente  agradece  ao  Corpo  Docente  da
municipalidade, e diz: “enviamos esse ofício especial e aguardamos a resposta para
que possamos sentar e dialogar neste sentido. Eu também reconheço que a Marta é
uma pessoa insensível, isso todos os Vereadores já manifestaram neste sentido, e
nós tivemos uma reunião, posterior àquela de vocês aqui, com o Prefeito Municipal
e  todos  os  Vereadores  contestaram  e  reclamaram  ao  Prefeito  a  atitude  até
impositiva da nossa Secretária. Muito obrigado a todos e boa noite”. O Vereador
Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Já
que  não  estou  inscrito,  peço  autorização  a  Vossa  Excelência  só  para  comunicar  a
respeito  ao pessoal  da educação também. O pessoal  do Conselho da Educação tem
procurado a gente, estamos nos reunindo. Na próxima reunião iremos comparecer e já



estamos passando a necessidade que vamos passar aos nossos Pares Vereadores, bem
como ao pessoal do Bairro Rio Acima que nós tivemos uma reunião, hoje, lá pra ver se
a gente consegue minimizar os problemas, então gostaria de convidar os Vereadores
também. O Conselho da Educação vai elaborar uma reunião, e se o Presidente autorizar
essa Casa dependendo do horário permitir usufruir o espaço. O Conselho pleiteia muitas
coisas, inclusive a atenção da nossa querida Secretária Marta né, mais um pouco de
atenção, um tratamento mais, como Vossa Excelência disse e algumas prioridades do
espaço físico, então gostaria de convidar os Vereadores para ouvir o que o Conselho tem
também  e  retificar  minha  posição  junto  ao  Jorge  e  aos  que  falaram  também  que,
Professores  somos solidários  a  vocês  tá.  Convidar  o  pessoal  para  a  reunião  do Rio
Acima que hoje estivemos lá para ouvir um pouco o que eles tem pleiteados lá, até
comentei que sempre o Carlos, o Vereador Donizeti, o José Lares – Presidente, pessoal
que tem sido solidário e quiser também comparecer para a gente ouvir e dar a cara lá,
tem uma reunião no Salão de Cabelereiro da Adriana. Eu até gostaria de saber com o
Presidente ao invés disso trazer eles pra cá também, porque a gente tem que ter o hábito
de convidar o pessoal,  como o que veio hoje representante,  para eles conhecerem a
Casa, porque senão não há condições de mostrar o trabalho que a gente faz. Então se
pudéssemos trazer eles em uma Sessão,  meio horas antes, e ouvir o que eles tem para
reclamar, como é o caso da lixeira, do transporte público, que hoje sou obrigado a falar,
antes ruim com a viação São Benedito hoje pior sem ela. O pessoal que tá dependendo
de ônibus e que não tem, o pessoal do Casqueiro, sou obrigado a dar a mão a palmatória
porque  o  serviço  emergencial  ninguém  quer  pegar,  só  quer  pegar  o  escolar”.  O
Vereador Ziza pede a ordem, e pergunta: “Você teria alguma informação, Marcelo, a
respeito da nova licitação, porque até o momento a Prefeitura, todo mundo falou, falou,
falou,  mas  até  o  momento  a  licitação  para  as  empresas  entrarem,  que  eu  tenho
conhecimento de empresa que querem entrar na licitação, de São Paulo, até o momento
não  foi  aberta  para  que  eles  possam  estar  pleiteando  isso”. O  Vereador  Marcelo
responde: “Foi feito a licitação,  a emergencial escolar já está operando”.  Vereador
Ziza: “A emergencial, mas ela está temporária”.  Vereador Marcelo: “Temporária, ela
está por cento e oitenta dias”.  Vereador Ziza: “Não. É até o prazo de cento e oitenta
dias, porém, se tiver a licitação e a empresa ganhar, ela pode já ser cancelada o contrato
e  entrar  a  nova”.  Vereador  Marcelo:  “Foi  aberta  uma  licitação,  não  é  nem  uma
licitação, é uma emergencial para o pessoal pegar de locomoção, só que eu estava vendo
que  o  pessoal  afere  colocando  os  carros  nos  itinerários  que  a  gente  tem e  com as
estradas que a gente tem, não tem condições. O cara vai às vezes para o casqueiro, tudo
bem, há necessidade de eles vir para a cidade, mas vem cinco, vem quatro pessoas. O
cara  que  põe  o  ônibus  lá,  chega  no  fim  do  mês  não  fecha  a  sua  conta,  não  tem
condições, se não houver um subsídio, o cara pegar vinte pessoas, quarenta pessoas,
então teria que ter, na minha ótica, uma compensação, o cara pega o transporte dessa
parte,  hoje  está  separado,  porque?.  Porque  os  pais  não  gostavam  que  os  alunos



andassem com alguns adultos, às vezes vinha um bêbado, tudo bem, concordo, às vezes
poderia vir uma pessoa que pudesse ser estranho, só que para o transporte público a
gente  não tem nenhum rol,  nenhum subsídio  para  isso.  A gente  tem que encarar  a
realidade, a gente é uma cidade pobre, então de repente você teria que fazer o que? A
dar concessão de duas linhas escolar e pedi para o cara, você vai fazer essa outra linha
aí, porque é uma compensação, agora você pedi que nem tá feito uma empresa hoje.
Uma empresa hoje que ela vai fazer o escolar que é o filé mignon da coisa só pra
receber do passageiro, nenhuma empresa vai querer.  Vereador Ziza: Perfeitamente, o
transporte de alunos é na realidade o que sempre manteve o município. Eu acho que
temos que colocar uma empresa então responsável com condições de estar mantendo,
não é só o poeirinha, como o poeirinha, tem outras empresas em vários municípios que
tem condições  de estar  assumindo,  porque senão seria  só ele  que  tem condições,  é
brincadeira.  Então  temos  que  assumir  uma  empresa  com  responsabilidade,
primeiramente acertar a parte dos alunos, aí sim, há a necessidade de transporte urbano
de passageiros, sim, como é feita a Lei, houve a licitação e ninguém quis pegar pela
quantidade, cento e cinquenta passageiros, segundo foi feito pelo Fernando Gondim,
mas há a necessidade de acertarmos o transporte escolar, a partir disto vamos se adequar
então, como o senhor está falando, até em orais com a empresa que ela possa ter esse
itinerário de transporte urbano em certos horários que possa suprir as necessidades. O
que  nós  não  podemos  é  devido  à  situação  que,  o  transporte  escolar  de  alunos  há
condições de ser resolvido e porque não há condições de se resolver o transporte urbano
de passageiros nós não podemos conciliar uma coisa com outra e achar que o poeirinha
estaria bom, não. Estava bom. Estava totalmente irregular, então temos que achar uma
empresa com responsabilidade, com as documentações em dia e acima disso, com essa
empresa sendo uma empresa conceituada nós possamos adequar, como o senhor falou,
esse transporte urbano, seria uma opinião minha”. Vereador Marcelo: “Vou repetir só
para  o  Nobre  Vereador,  entendo  que  a  gente  sempre  quer  o  melhor  tanto  para  a
população como..., vou repetir, estive na licitação não apareceu ninguém, essa conta não
fecha, se você for deixar o transporte escolar vem às empresas, agora o transporte de
passageiros nenhuma empresa veio. E outra coisa que quero dizer, o transporte escolar
hoje  está  no  município,  mas  fui  saber  a  fundo,  não  é  atribuição  do  Município  é
atribuição do Estado, tanto é que não é nada glamoroso, o Prefeito foi querer devolver e
o Governador pediu, falou, o ano que vem a gente recebe, este ano pelo amor de Deus
me segura isso aí ainda. Se você lembra quando a Transcell ganhou a concorrência,
quanto tempo ela ficou fazendo a linha de Casa Grande? Ela abandonou a gente aqui,
ônibus novo não aguenta fechar lá. Com todo o respeito, eu sei que é com a segurança,
mas temos que fazer coisas factíveis e não tentar vender fumaças pra as vezes tentar
prejudicar pior. Fui na Terceira na reunião,  com quarenta pessoas, nossa,  o que eles
falam lá é até desumano, entendeu, porque eles mesmo reconhecem estava ruim com o
poeirinha, pior sem eles hoje”.  Vereador Ziza: “Desumano vai ser quando acontecer



um acidente e morrer um monte de pessoas nas condições em que estava o poeirinha.
Vereador Marcelo: “Acidentes acontecem Ziza”.  Vereador Ziza: “Com o poeirinha
estava acontecendo constantemente, só na Engenheiro Abílio foram duas”. O Senhor
Presidente pede para encerrar as discussões. Vereador Marcelo: Estou aqui também nas
questões que eu sei que o Nobre Vereador está também, gostaria só de terminar e dizer
também aos Professores, da mesma maneira a gente está solidário, está com vocês, não
vamos querer  vender  fumaças para vocês e o que vocês precisarem realmente pode
contar com este Vereador, bem como com todos aqui, mesmo o que não são da área da
Educação.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos   e  nada  mais  a  tratar,  o  senhor
Presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para constar
foi  preparada  esta  Ata  pela  Secretaria  da  Câmara  Municipal,  a  qual  lida  e  achada
conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de março de 2014. 

    
JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara
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