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Prefeito Inho avalia com sua equipe a construção do parque linear na entrada do bairro da Nova Biritiba.

100 dias de trabalhos em Biritiba Mirim

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Biritiba Mirim vem atravessando com muita fi rmeza e planejamento o refl exo de um 
cenário nacional de grande difi culdade econômica

A melhor Pururuca 
e Picanha da Região

Mais emendas para Biritiba Mirim
Rancho 
do Mineiro
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Editorial

Corrida das Vacinas

Estamos a mais de um 
ano em uma instabilidade 
econômica e casos de in-
fectados pela COVID-19 
só aumentando desta pan-
demia mundial, porém sa-
bemos que estamos avan-
çando, agora a corrida é de 
quem vacina mais a popu-
lação, e quem vacina mais 
rápido, uma competição 
entre governos mundiais, 
estaduais e municipais. 
Podemos até citar o go-
verno de São-Paulo que se 
destaca e ainda tem uma 
meta ousada de vacinar a 
todos os paulista até o fi -
nal do ano,  já o presidente 
Bolsonaro como já havia 
mencionado no editorial 
da edição anterior, mudou 
um pouco o discurso, e as 
metas de vacinação tam-
bém estão aumentando a 
cada dia, chegando a qua-
se 1,5 milhões em apenas 
um dia.
Uma das grandes difi cul-
dade que poderíamos des-
tacar seriam os insumos, 
ou até mesmo a vacina 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

pronta que vem de outros 
países, como a do EUA, ao 
qual o presidente Biden 
enfatizou, “Estados Uni-
dos em primeiro lugar”, 
com o dobro de vacinas 
para o número de habi-
tando, as “sobras” só serão 
disponibilizadas após os 
americanos estarem va-
cinados, pelo menos está 
preocupado com sua po-
pulação.
Apesar da corrida atrás 
da vacina, no Brasil deve 
demorar mais, lembran-
do que a vacina por aqui 
é disponibilizada em 2 do-
ses. Já nas cidades do alto 
tietê, prefeitos têm cobra-
do mais vacinas e também 
leitos, em Itaquaquece-
tuba o governo de João 
Doria disponibilizou um 
hospital de campanha.
Cidades pequenas como 
Biritiba Mirim devem ser 
rápidas, porém é tudo 
proporcional e a popula-
ção tem que ter consciên-
cia e manter o distancia-
mento.

A Associação Pensando em 
Você, agradece a iniciati-
va da LIVE SOLIDÁRIA 
EM PROL DA FAMÍLIA, 
que ocorreu dias 17 e 18 de 
Abril realizada através da 
KINGS PARTY (@kings-
partyedition.) Através dos 
apoiadores: Stars Group Bra-

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 2.000

Editorial

Jornalista

Associação Pensando em Você 
arrecada R$1100 e cestas 
básicas em live solidária

zil (SP) – Tribaleiros on line 
(Uberlandia/MG) – Priville-
gionParty (SP) – Que festa é 
Essa (SP)

Agradece também o Padri-
nho Ofi cial o VEREADOR 
MINEIRO, que sempre apoia 
e auxilia o projeto, e soube-

mos que irá doará este mês 20 
cestas básicas para serem dis-
tribuídas para os associados e 
demais pessoas que estiverem 
em necessidade. 
A live foi um sucesso, e foi ar-
recadado R$1100.00 no even-
to on-live, e mais as cestas bá-
sicas onde serão distribuídas.

Foto: diarioesp.com.br

Vereador de Biritiba Mirim Marquinho Tucaninho

Opinião
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Prefeito vem enfrentando com determinação e transparência, uma nova onda do coronavírus 
que trouxe um aumento nacional do número de casos e escassez de leitos em todo o Estado.

3

100 dias de governo com o prefeito Inho Taino 
no comando de Biritiba Mirim

Mesmo em meio a grandes 
desafios, esta gestão traçou 
metas nestes 100 dias, sem-
pre focando o equilíbrio 
financeiro do município, 
buscando soluções em curto 
prazo e traçando os próxi-
mos passos para que a cida-
de possa avançar.
A primeira ação foi resul-
tado de um diagnóstico 
apontado ainda em 2020, a 
máquina pública estava so-
brecarregada, inchada e com 
gastos muito altos, compro-
metendo mais de 54,31% do 
orçamento apenas com fo-
lha de pagamento.

Desde janeiro, a conduta de 
contenção de gastos para 
equilíbrio fiscal e econô-
mico da cidade, vem dis-
tanciando a cada dia o mu-
nicípio de um verdadeiro 
colapso financeiro.
Algo que certamente acon-
teceria se providências tão 
firmes não estivessem sendo 
tomadas.

A redução com gastos em 
recursos humanos tem sido 
uma meta alcançada por 
esta administração, como 
por exemplo, a redução de 
quase 60% dos cargos em 
comissão, designação sem 
complementação financei-
ra de secretários nomeados 
que desempenham e res-
pondem por mais de uma 
secretaria, além da implan-
tação de um sistema mais 
rigoroso de horas extras.

Outras medidas importan-
tes para sanar a saúde finan-
ceira da cidade foram reali-
zadas, dentre elas, a edição 
do Decreto 3.551 para sane-
amento das contas, visando 
reduzir os valores dos con-
tratos existentes, o parcela-
mento de dívidas do Biritiba 
Prev e a regularização do 
CAUC e CADIM, algo mui-
to importante para o recebi-
mento de recursos.

A revisão e redução do con-
sumo e gastos com energia 
elétrica e fornecimento de 
água para os próprios pú-
blicos, foi outra providência 

Biritiba Mirim

imediata desta administra-
ção.
O jurídico deu andamento 
em mais de 2000 proces-
sos, entre eles: processos 
judiciais cíveis, trabalhistas, 
execuções fiscais, minis-
tério público, tribunal de 
contas, Delegacia de polí-
cia, processos estes que en-
contravam-se pendentes de 
respostas e sem andamento. 
Houve a informatização do 
jurídico, o que proporcio-
nou uma maior agilidade no 
andamento dos processos 
jurídicos.

Na Saúde, Biritiba Mirim 
vem enfrentando com uma 
equipe compromissada uma 
das maiores crises da pande-
mia. Com o trabalho focado 
no cidadão, a cidade está 
avançando com os planos 
de imunização, já aplicamos 
mais de 4 mil doses da va-
cina contra Covid, o sistema 
de agendamento garante dia 
e hora marcada aos imu-
nizados, um atendimento 
mais humanizado sem aglo-
remações ou filas de espera. 
O calendário segue rigoro-
samente as determinações 
do Programa Nacional de 
Imunização.

Para conter os avanços da 
COVID-19, a Secretaria 
Municipal de Saúde vem 
trabalhando intensamen-
te com frentes plurais que 
garantem uma visão mais 
ampla dos impactos pandê-
micos no município. Além 
da Comissão Especial de 
Imunização, o Gabinete de 
Crise COVID, vem atuando 
de forma unificada com os 
interesses e necessidades no 
combate a propagação do 
coronavírus na cidade.

Presidido pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
o comitê nestes 100 dias, 
coordenou 4 ações de 
barreiras sanitárias em 5 
pontos estratégicos, com 
aferição de temperatura e 
cadastro de visitantes ou 
proprietários de chácaras 
que residem em outros 
municípios.

Com um cenário de contas 
justas e de forma transpa-
rente, nestes 100 dias, foram 
elaboradas adequações sis-
têmicas no Pronto Atendi-
mento, como novo espaço 
para triagem, ala exclusiva 
para pacientes identificados 
ou com suspeita de Covid 
-19 e junto ao Governo do 
Estado foi conquistado um 
repasse de R$ 258 mil para 
o custeio de 6 leitos com 
suporte ventilatório pulmo-
nar e aquisição de insumos 
para pacientes internados 
com diagnóstico positivo 
para Covid. Por meio do 
CONDEMAT, a cidade 
conquistou ainda o refor-
ço de 20 novos cilindros de 
oxigênio para atendimento 
dos pacientes internados no 
Pronto Atendimento e junto 
ao Governo do Estado con-
quistamos mais dois con-
centradores de oxigênio.

A fim de melhorar o serviço 
prestado e em atendimento 
a normas de controle e fis-
calização do âmbito esta-
dual e federal, a Secretaria 
Municipal de Saúde, reali-
zou uma operação adminis-
trativa atualizando todas 
as documentações obriga-
tórias de Planejamento em 
Saúde e Relatório Anual de 
Gestão, ambos paralisados 
desde 2018 no município, 
bem como a realização de 
Audiências Públicas Qua-
drimestrais obrigatórias dos 
anos de 2019 e 2020 que até 
o início de 2021, não haviam 
sido realizadas.

A Secretaria de Saúde qua-
lificou o atendimento do 
Programa Melhor em Casa, 
com a contratação de uma 
equipe multidisciplinar e 
ainda normalizou a atuali-
zação e envio das produções 
ambulatoriais de toda rede 
e do Programa Melhor em 
Casa.

Para continuidade do aten-
dimento tão essencial, a Se-
cretaria de Saúde celebrou 
a renovação do contrato 
com o serviço do SAMU via 
convênio CRESAMU e por 

meio de emenda parlamen-
tar a cidade conquistou uma 
nova ambulância.

Na Educação, desde o início 
o grande desafio tem sido 
qualificar o atendimento pe-
dagógico ao aluno e ofertar 
maior suporte ao professor, 
e a administração tem cum-
prido a meta para estes 100 
primeiros dias.

As unidades receberam vis-
toria técnica do setor de 
obras e um Plano de Manu-
tenção está sendo realizado 
em todas unidades, que nes-
ta etapa, receberam as ma-
nutenções básicas e essen-
ciais para o funcionamento 
adequado dos prédios.

As cozinhas escolares tam-
bém receberão novos uten-
sílios para seu funciona-
mento mais apropriado.
O retorno do projeto de 
Período Integral na EMEF 
Maria Tereza de Melo, no 
bairro Nova Biritiba já é re-
alidade e está previsto assim 
que retornarem as aulas pre-
senciais, por meio de uma 
parceria público/privada 
com um sistema de ensino 
universitário em caráter to-
talmente voluntário.

Para as aulas presenciais, 
todas as unidades já foram 
preparadas e abastecidas 
com EPIs e aquisição de to-
dos os itens para alunos e 
profissionais da educação, 
conforme protocolos sani-
tários contra a COVID-19, 
de acordo com o Plano São 
Paulo.

Estão sendo instalados rote-
adores em todas as unidades 
escolares no propósito de 
ampliar e qualificar o sinal 
de internet nas dependên-
cias das escolas.
As aulas que seguem de 
forma remoto (on-line), ou 
com material impresso re-
tirado na própria unidade 
de ensino pelo responsável, 
vêm seguindo um rigoroso 
acompanhamento das ativi-
dades, tais como: planilha 
semanal, apresentação de 

freqüência e conteúdo, e no 
caso de ausência do aluno, o 
Conselho Tutelar tem sido 
informado para as devidas 
providências.
Os professores e funcioná-
rios da educação receberam 
capacitação on-line pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
sobre os cuidados contra 
a COVID-19 no ambien-
te escolar e as auxiliares de 
desenvolvimento infantil, 
receberão capacitação pre-
paratória para o retorno as 
aulas.

A gestão municipal avançou 
muito nas tratativas para a 
retomada das obras da Cre-
che no Jardim dos Eucalip-
tos que ficou paralisada des-
de janeiro de 2017. O novo 
projeto da unidade foi con-
cluído e a provado e segue 
na fase de convênio.

Localizada também no bair-
ro Jardim dos Eucaliptos, a 
unidade de ensino EMEF 
Waldemar Costa Filho, se-
gue com sua reforma em 
fase final. Outra unidade 
que conquistou um grande 
investimento e benfeitorias 
significativas foi a EMEF 
Sandra Regina de Freitas, o 
projeto de reforma já está 
aprovado e aguarda libera-
ção do governo federal, um 
investimento de meio mi-
lhão de reais.

E nestes 100 primeiros dias, 
uma nova creche para aten-
der os moradores da região 
do bairro Vista Alegre e Yo-
neda também foi conquis-
tada. A verba será destina-
da por meio do FNDE e no 
Jardim Takebe, uma nova 
EMEF também está em fase 
de convênio.

Na área do Meio Ambien-
te, avançamos muito nestes 
100 dias, como a celeridade 
nos processos paralisados e 
na elaboração do projeto da 
construção do transbordo 
de resíduos sólidos.
Coordenado pela Secre-
taria Municipal do Meio 
Ambiente, nestes 100 dias 
a prefeitura iniciou os tra-

Biritiba Mirim
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Pedro Zaramella mostra seu profissionalismo no ramo

Pedro Zaramella que espe-
cializou na área fez sucesso 
ao longo de sua incrível car-
reira dentro do Rancho Tro-
pa de Muares na cidade de 
Biritiba Mirim, lembrando 
que também foi três (3) ve-
zes Campeão Nacional jun-
tamente com o Burro Lam-
pião MAZ levando o nome 
do Rancho e da família Za-
ramella ao um status de pro-
fissionalismo e confiança 
nos projetos.

Com tal experiência e reco-
nhecido no âmbito nacional 
muitos o procuram para au-
las de equitação, cocheiras 
de aluguel e doma de mua-
res e equinos. Mediante ta-
manha procura Pedro tam-
bém concede treinamentos 
de equinos e muares de 

marcha, assistência e con-
sultoria, e a Tropa de Mua-
res também realiza passeios 
a cavalos.

Pedro comenta, “Estive fo-
cado, aprendendo e me es-
pecializando, hoje tenho a 
confiança de anos de traba-
lho, inclusive com premia-
ções, e agora posso atender 
as solicitações de consulto-
ria, treinamentos e até ven-
da e compra de animais”.

Para quem tiver interes-
se basta entrar em contato 
e saber mais detalhes (11) 
97235-9706.

O Rancho Tropa de Muares 
fica localizado na cidade de 
Biritiba Mirim, Estr. Granja 
Fundão, 51 - Nova Biritiba.

Burro Lampião MAZ

Foto: @tropademuares

Negócios
balhos para a efetivação da 
Revisão do Plano Diretor, 
criou o Conselho de Meio 
Ambiente – CONDEMA e a 
Secretaria de Meio Ambien-
te, vem coordenando desde 
janeiro de 2021, a Comissão 
Municipal de Planejamento 
do Plano de Resíduos Sóli-
dos.
Outro avanço importante se 
deve ao trabalho desenvol-
vido para a concretização 
da Regularização Fundiária 
onde 450 famílias nesta eta-
pa serão contempladas nos 
bairros Santo Antônio I, II e 
Vista Linda, além do início 
da Regularização Fundiária 
do Loteamento Jardim dos 
Eucaliptos que já avançou 
nos últimos dias.

O município nestes 100 dias 
aderiu a dois importantes 
programas, o Selo Verde 
Azul, do governo do Estado 
que norteia importantes eta-
pas no processo de preserva-
ção ambiental e o programa 
Casa Verde Amarela do go-
verno Federal.

Na área Social, Biritiba Mi-
rim vem se reestruturando 
para qualificar e ampliar o 
atendimento a quem mais 
precisa.

Em 100 dias, o Conselho De-
liberativo do Fundo Social 
foi composto e ativado e o 
espaço físico para atendi-
mento foi qualificado e rees-

truturado. 
A parceria com o Fundo 
Social do Estado foi firma-
da, e a participação ativa na 
Comissão de Presidentes de 
Fundo Sociais de Solidarie-
dade por meio da CONDE-
MAT, viabilizam a inclusão 
do município em programas 
campanhas de bem-estar e 
auxílio ao cidadão.

Dentre outras ações, a do-
ação de alimentos tem sido 
essencial para este momento 
tão difícil de vulnerabilida-
de social, a ação de doação 
de alimentos conta ainda 
com o apoio da comunidade 
e comerciantes locais. 

A equipe do Fundo Social 

tem avançado muito nas tra-
tativas para viabilizar cursos 
de qualificação e geração de 
renda.

O Programa de Proteção 
Alimentar Cesta Verde be-
neficia todos os meses 450 
famílias com uma cesta de 
10 kg de produtos, entre ver-
duras, legumes e folhosas.

Na Assistência Social, estão 
sendo executadas melhorias 
nas estruturas físicas para 
atender melhor o cidadão e 
desenvolver com mais qua-
lidade os serviços prestados.

Nestes 100 dias, a equipe 
técnica realizou a eleição e 
ativação do Espaço de Con-

trole Social – Conselhos de 
Direito (CMAS, CMDCA, 
CMI, CMDM, CMDPPD), a 
minuta do Plano Municipal 
de Assistência Social, con-
tribuíram no planejamento 
de diretrizes e diagnósticas 
para a Comissão de Revisão 
do Plano Diretor e no Gabi-
nete de Crise. 

Outras importantes ações 
foram a efetivação da par-
ceria com o Governo do Es-
tado na Campanha Vacina 
contra a Fome e no Progra-
ma Prospera Família.

Nestes 100 dias em tempos 
de pandemia, os serviços de 
atendimento social e outros 
foram bem trabalhados.
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O vereador de Biritiba Mi-
rim Luiz Paulo que vem 
realizando algumas fiscali-
zações e cobranças na cida-
de, tem realizando um bom 
trabalho, mas segundo o ve-
reador algumas cobranças 
realizada a mais de um mês 
ainda não foram atendidas, 
o que causou indignação 
e postou em seu perfil na 
rede social em uma de suas 
postagens, “A um mês e dois 
dias em uma fiscalização de 
rotina, me deparei com o 
purificador queimado e cor-
dialmente em contato com a 
responsável da pasta pron-
tificou-se que em 15 dias 
isso estaria resolvido assim 
como outros problemas...
Um mês depois nada foi 
feito e nossos munícipes to-
mando água da torneira... 

Vereador Luiz Paulo cobra melhorias em diversos 
departamentos da cidade

DIÁRIO

Nunca se esqueça que quem 
tem o poder de mudar toda 
essa situação é você POVO”
O vereador ainda comentou 
que continuará realizando 
cobranças dos trabalhos e 
continuará fiscalizando em 
favor do povo.
O vereador pelo que cons-
tatamos também não tem 
feito muitos posts na rede 
social ao qual fazia constan-
temente, agora o vereador 
está mais nos bairros e fis-
calizando os problemas para 
fazer as devidas cobranças.

Mesmo na pandemia as fis-
calizações devem continuar, 
e as reclamações diversas 
dos moradores devem con-
tinuar, nas diversas áreas, 
como saúde, educação, ilu-
minação, comércio, etc.

Muitos pedidos ainda não foram atendidos segundo o vereador

Biritiba Mirim

Foto: Reprodução/ Facebook

Biritiba Mirim
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Vereador Tião acompanha situação da saúde pública, e econômica
Vereador trabalha em 
fiscalizações em favor 
da população de Biriti-
ba Mirim.  O vereador 
e empresário Tião tem 
acompanhado situações 
de saúde da cidade, e de 
acordo com as informa-
ções que obteve o pre-
feito Inho Taino estaria 
fazendo sua parte. A 
relação de confirmados 
com COVID-19 são de 
1673, Ativos 474, recu-

Biritiba Mirim
Biritiba Mirim

perados 1199, descarta-
dos 3035, suspeitos 361, 
notificados 5069, óbitos 
73. Segundo o verea-
dor a prefeitura tem 
avançado nas vacinas, 
com 3601 vacinados na 
primeira dose, 2254 na 
segunda dose, em um 
total de  5855 doses.
O vereador ainda co-
mentou, “Estou acom-
panhando e fiscalizando 
a área de saúde, mas me 

preocupo também com 
os comerciantes que nes-
ta fase de transição deve 
melhorar um pouco as 
coisas, mas esperamos 
que tudo volte ao nor-
mal, mas depende do es-
forço de todos, se todos 
colaborarem o estado 
deve adotar novas fases 
de restrição ou até elimi-
nar completamente”.
A fase de transição do 
Estado de São Paulo, o 

que muda até 30/04:
Comércios e Serviços 
com até 25% de ocupa-
ção Máxima: Seguindo 
todos os Protocolos 
sanitários contra a CO-
VID-19

Restaurantes e Pizzarias
Academias
Clubes
Salões de beleza 
e Clínicas de Estéticas
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Deputado Marcos Damásio en-
via emenda de R$500 mil para 

infraestrutura urbana para 
Biritiba Mirim

Mineiro traz a melhor 
“pururuca e picanha” 

da região

Cidades

Associação PENSANDO EM VOCÊ está 
ativa desde 2014 na cidade

Mais uma grande conquista para 
a cidade de Biritiba Mirim, o de-
putado estadual Marcos Damásio 
concretiza a promessa e envia uma 
emenda parlamentar de R$500 mil 
para infraestrutura urbana.

O vereador Toshi esteve em reu-
nião com o deputado no dia 
03/02/2021, conversando e solici-
tando pedidos para a cidade jun-
tamente com demais vereadores, 
e dia24/04 chegou a confirmação 
através da assessoria do deputado 
(Mari) e  ao qual consta a emen-
da de 500 mil para a infraestrutura 
urbana para a cidade de Biritiba 
Mirim.
Toshi Omura Comenta:
É com enorme satisfação, que 
anunciamos uma emenda parla-
mentar destinada pelo Deputado 

Mineiro que é vereador de Salesó-
polis e também empresário, admi-
nistra o restaurante Rancho Mi-
neiro, que reabriu as portas depois 
da flexibilização do governo, está 
de volta com a melhor “Picanha e 
Pururuca da região”.
O tradicional Rancho do Mineiro 
está aberto agora com os horários 

A Associação PENSAN-
DO EM VOCÊ ativa 
desde 2014, em 2020 no 
Bairro do Serrote em Sa-
lesópolis conseguiu com 
a colaboração da Dire-
toria, Parcerias, Doado-
res e Voluntários realizar 
algumas Ações: Com a 
participação especial da 
1ª Dama Sra. Luciana, a 
Vice Prefeita, Sra. Jane, 
Sra. Larissy Secretária 
da Assistência Social, O 

Prefeito Sr. Vanderlon, o 
Vereador Mineiro e ou-
tras figuras ilustres de 
Salesópolis, abordamos 
temas como: “Empode-
ramento Feminino”. Par-
ticipação ativa frente às 
Ações Sociais e Políticas 
Públicas do bairro e do 
Entorno. Falamos sobre 
ECOPONTO, CAD-Ú-
nico, disponibilização de 
4 cursos com 30 vagas 
cada um e MUITO mais. 

Fruto de uma visita de Toshi Omura e de uma reunião 
juntos aos demais vereadores Luciléia, Emerson Eletri-
cista e Tucaninho, e também de outra data com o depu-

tado e o prefeito Inho no gabinete do prefeito

Restaurante Rancho Mineiro está 
de volta atendendo ao público

Estadual Marcos Damasio no va-
lor de R$ 500 mil reais para a o in-
fraestrutura do nosso município.

Esse recurso foi proveniente de um 
pedido feito por nós vereadores ( 
EMERSON, TOSHI, MARQUI-
NHO e LUCILEIA) que unidos e 
pensando no bem maior, que é o 
bem estar e o desenvolvimento de 
todo o nosso município de Biritiba 
Mirim. Agradecemos ao Deputa-
do Marcos Damasio pela atenção e 
pelo repasse de 500 mil, que será 
de grande importância nesse mo-
mento tão difícil em que vivemos.

Obrigado a todos envolvidos.

Vamos juntos trabalhar por uma 
Biritiba cada dia melhor.
Forte abraço a todos!

das 11h às 16h de segunda à se-
gunda, e delivery no telefone para 
contato: (11) 99511-6454.

Mineiro também aproveita para 
fazer ações sociais, com entrega de 
cestas básicas, que serão entregues 
às famílias carentes neste momen-
to que tanto precisa.

SalesópolisBiritiba Mirim

Salesópolis

Vereador Mineiro na área central de Salesópolis
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