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Prefeito Inho ilumina Biritiba Mirim

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura inicia instalação de mais de 600 pontos de luz na cidade

Vítima de assalto e 
vítima de Covid-19

R$ 500 mil para a Educação 
e bairro Rio Acima atendido

Edição Gratuita

Toshi Omura

Tião Raposão
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Editorial

Vem aí taxa do lixo

Foi aprovado pelo senado o 
marco legal do saneamen-
to básico, mas que merece 
atenção dos vereadores e 
governantes, e também de 
pressão da sociedade, no 
fi nal quem pagará a conta 
será o cidadão.
Entre as metas objetivas 
estão alcançar até 99% da 
entrega de água potável 
a todos os brasileiros, e 
audaciosos 90% do trata-
mento e coleta de esgoto 
até 2033, ou seja, daqui a 
12 anos. Quem sofre com a 
lentidão  na ampliação dos 
índices de tratamento do 
rio Tietê, difi cilmente é se-
duzido por essa meta. En-
tretanto, a lei não deixa de 
ser  uma ferramenta social 
e política para pressionar 
os governos a encontrarem 
saídas para esse crime am-
biental - jogar esgoto in na-
tura em um manancial não 
tem outro nome: é crime.
Um alinhamento contido 
no Marco do Saneamento 
é a abertura de meios de 
arrecadação de dinheiro 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix Vereador continua a mostrar trabalho, e na 

sessão fez algumas indicaçõespara a contratação de ser-
viços que visem melhorar 
o saneamento.
Cidade como a de Salesó-
polis nascente do rio Tietê 
ainda não vemos algo em 
discussão sobre este as-
sunto que sempre gera po-
lêmica quando se trata do 
assunto da taxa de lixo.
Em Biritiba Mirim foram 
encontrados remédios jo-
gados no mato, ao qual se-
gundo levantamento, não 
eram remédios do setor 
público, mas que também 
poderiam ser crime am-
biental.
A taxa do lixo segundo 
aprovação do senado seria 
uma boa para os cidadãos, 
mas o povo o que acha, 
será que o estado não foi 
efi ciente, ou a demanda 
cresceu muito e o estado 
não está dando conta?

Cabe agora aos governan-
tes de cada cidade discutir 
o assunto com a população 
e encontrar medidas que 
se encaixem bem a todos.

O vereador Tião vem obten-
do bons resultados com o 
prefeito Inho Taino, ao qual 
vem benefi ciando os mo-
radores com as solicitações 
atendidas, apesar de ser bas-
tante as demandas, o verea-
dor continua a fazer algumas 
indicações, para que possa se 
encaixar no cronograma e na 
hora apropriada ser avaliada 
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Editorial

Jornalista

Vereador Tião faz algumas indi-
cações na sessão do dia (31)

e atendido pelo prefeito.
Na sessão do dia (31) o vere-
ador Tião fez algumas indi-
cações ao qual na indicação 
solicita ao executivo para que 
interceda junto ao Setor Res-
ponsável para que analise a 
possibilidade de implantação 
de dois postes de iluminação 
na Rua José Gomes Maciel na 
altura do número 48, próxi-

mo a EMEF Waldemar Cos-
ta Filho, no bairro do Jardim 
dos Eucaliptos. Tião também 
fez indicação, onde solicita ao 
executivo para que interceda 
junto ao Órgão Competen-
te que analise a possibilidade 
de implantação de um Par-
que Ayrton Senna, situado na 
Rua Ayrton Senna da Silva no 
bairro Jardim Alvorada A.

Opinião

Vereador Tião no planário da Câmara Municipal de Biritiba Mirim

Foto: diarioesp.com.br
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A cidade de Biritiba se encontra mais iluminada, após o prefeito Inho Taino 
iniciar instalação de mais de 600 pontos de luz de Led nos bairros

que estavam no escuro

3

Prefeito Inho Taino ilumina cidade de Biritiba Mirim 
da escuridão deixada por antecessores

Os vereadores, prefeitos, vice-
-prefeitos e secretários, são cargos 
ocupados provisoriamente, são 
servidores públicos à serviço da po-
pulação e como tal, devem prestar 
contas do que está sendo feito na 
cidade.
Biritiba Mirim, assim como diver-
sas cidades do país, foi contempla-
da em 2020 pela ANEEL – Agência 
Nacional de Energia Elétrica, por 
meio de suas concessionárias, no 
caso aqui em Biritiba, a EDP Ban-
deirantes, para a substituição das 
lâmpadas comuns por lâmpadas de 
led gerando economia e melhoran-
do a qualidade do serviço prestado 
à população, ou seja, um benefício 
destinado a cidade independente de 
qualquer força política, exceto pela 
contrapartida municipal. E aí, é que 
está a questão, e segundo o prefeito 
Inho em 2020 não houve qualquer 
planejamento para custear os R$70 
mil reais que cabem ao município 
arcar para a instalação das lâmpa-
das.  Os cofres estavam zerados e 
com muitas dívidas, algo público 
que já foi relatado em diversas ma-
térias de jornais e lives. 
Mas no dia 3 de junho o prefeito 
compartilhou com os biritibanos, a 
verdade sobre a iluminação pública.
A substituição das lâmpadas já era 
para ter acontecido em 2020 e só 
não foi feita porque não tinham di-
nheiro para custear a parte que ca-
bia ao município honrar, e não fo-
ram só recursos que faltaram, faltou 
competência para tirar do papel, 
planejamento com as finanças e tra-

balho, algo que graças à população 
o prefeito tem novamente a oportu-
nidade de fazer. O prefeito está res-
gatando os recursos que deixou em 
2016 e ficaram parados, como por 
exemplo o Parque Linear do Nova 
Biritiba, a pavimentação da estrada 
do Nirvana, a retomada da creche 
do Jardim dos Eucaliptos e em bre-
ve vamos avançar para a entrega do 
posto do Jardim Castellano, ou seja, 
se hoje está avançando com este 
plano de substituição das lâmpadas 
na cidade é porque Inho fez gestão e 
foram  pagos com recursos de 2021 
o que não planejaram em 2020, ali-
ás em nenhum momento o prefeito 
afirmou que seria uma conquista da  
gestão dele e sim  uma conquista da 
cidade. Mas tudo isso é minha obri-
gação, obrigação que assume pelo 
terceiro mandato como prefeito. 

Grupo político de oposição poderia 
estar por trás de denúncias contra o 
prefeito Inho Taino, colocando até o 
seu filho em meio às “supostas irre-
gularidades”. Quanto mais trabalhos 
o prefeito apresenta à população 
mais a perseguição parece aumentar, 
desta vez colocaram até o filho do 
prefeito para ser apurado pelo MP. 
Mas é notável que com conquistas 
de diversas emendas, serviços públi-
cos essenciais, e com aumento con-
siderável da vacinação da população 
biritibana  os opositores estejam se 
incomodando, lembrando também 
que as eleições estão próximas e o 
jogo sujo de alguns membros de 
oposição já ventilam as “desinfor-
mações“. Segundo informações apu-
radas, é que o filho do prefeito Inho 
Taino o “Carlos Alberto Taino Neto” 
trabalha em uma empresa privada 
no ramo da saúde, que presta servi-
ço ao município de Suzano há mais 
de 2 anos, exercendo o quadro desta 
empresa e assim como demais pro-
fissionais exercem as funções por ele 
exercida, todos foram imunizados.
Em nota a prefeitura comenta que 
“assim como os demais profissionais 
da saúde que compõem o quadro 
desta empresa e que exercem as fun-
ções por ele exercidas, todos foram 
imunizados”. A nota ainda completa 
que: “Não havendo nada de imoral, 

ilícito ou que comprometa sua inte-
gridade ou conduta”. 

A prefeitura também diz que: “Atu-
almente ele segue em seu posto de 
trabalho normalmente, cumprindo 
sua carga horária, funções e deveres”. 
A Prefeitura de Suzano, também por 
meio de nota, esclarece que Carlos 
Alberto Taino Neto é funcionário 
desde 2019 do Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS), empresa 
terceirizada que atua na rede muni-
cipal de saúde. “Ou seja, ele come-
çou a trabalhar na área antes da elei-
ção do pai como prefeito de Biritiba 
Mirim e também da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19)”.
A Prefeitura continua, informando 
que: “O servidor em questão atua 
no setor de entrega de insumos nas 
unidades municipais. Portanto, ele 
entra e sai dos equipamentos de 
saúde que prestam serviços diretos 
a pacientes com Covid-19”. Levando 
em conta as informações notamos 
que os funcionários da área da saú-
de como grupo prioritário em todas 
as cidades, sendo Suzano ou Biritiba 
Mirim, estaria devidamente correto, 
e necessário já que estão na linha de 
frente em meio a pandemia, estaria 
ilegal pessoas que furassem as filas 
que quem trabalha na área da saúde, 
portando estaria esclarecido.

Iluminação pública | Perseguição Política

Oposição estaria perseguindo o governo do prefeito 
Inho Taino, e coloca até seu filho em meio as denúncias

Biritiba Mirim

Foto: Reprodução/ Facebook

Foto: Reprodução/ Facebook

Foto: Reprodução/ Facebook: @Gilberto Ardachnikoff

Bairro da Nova Biritiba Iluminada

Filhos do prefeito Inho e primeira dama Beta do Inho
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Vereador Toshi conquista R$500 mil para Educação 
juntamente com o vereador Emerson Eletricista, 

através do deputado Marco Bertaiolli
Vereador solicita melhorias na estra-

da do Rio Acima e é atendido

Biritiba Mirim
Bairro Nova Biritiba e bairro Rio Acima

Vereador Toshi conquista 
R$500 mil para Educação 
juntamente com o vereador 
Emerson Eletricista, através 
do deputado Marco Ber-
taiolli. O deputado federal 
envia R$500 mil, através 
do vereador Toshi e Emer-
son Eletricista, demanda 
parlamentar enviada no 
dia (26 de maio de 2021), 
destinada para a secretaria 
de educação. Com o obje-
tivo de fazer uma reforma 
para a escola EMEF Maria 
Tereza de Melo, situada na 
Rua Laurentino Soares, 731 
no bairro da Nova Biritiba. 
Deputado Marco Bertaiolli 
envia R$500 mil para me-
lhorias na educação de Biri-
tiba Mirim A emenda já está 
disponível e os vereadores 
Toshi e Emerson estiveram 
na escola ontem (31/05) 
onde fizeram algumas averi-

guações e também ouviram 
as solicitações dos professo-
res e funcionários da escola, 
que constataram que preci-
sa de algumas melhorias na 
parte interna e externa da 
escola. Os próximos passos 
agora devem ser seguidos 
de acordo com a execução 
dos trabalhos do executivo, 
o prefeito Inho deve dar se-
guimento daqui para frente.
O vereador Toshi agradeceu 
o empenho do deputado 
Marco Bertaiolli que tem 
visto a cidade com um olhar 
especial, que logo após a so-
licitação em uma semana em 
média já estaria aprovada a 
emenda, também agradeceu 
o prefeito pela coordenação 
e tem visto a educação do 
município com prioridade, 
o vereador Emerson Eletri-
cista também agradeceu o 
deputado e o prefeito de Bi-

ritiba Mirim, e comenta que 
continuará a fiscalizar ou-
tras escolas e buscará mais 
emendas para a cidade.
Os moradores da Nova Biri-
tiba ficam felizes e saem ga-
nhando com essa conquista 
principalmente as crianças 
que terão um local mais ade-
quado após essa reforma.
Confira algumas imagens 
que selecionamos da visto-
ria de fiscalização antes da 
obra de revitalização e ma-
nutenção serem realizada 
pela prefeitura, registramos 
algumas imagens de como 
a escola se encontra no mo-
mento, da parte externa e 
parte interna, e também da 
estrutura. São R$500 mil re-
ais que devem ser suficientes 
para realização das obras, 
após a conclusão os verea-
dores e prefeito devem mos-
trar os resultados.

O Vereador Toshi Omura, 
que vem solicitando algu-
mas melhorias de manu-
tenção, tem sido atendido 
principalmente no bairro do 
Rio Acima. As melhorias fo-
ram feitas na Estrada do Rio 
Acima, próximo ao bar do 
Barba, (próximo à ponte), 
onde parte dos matos e lixos 
estavam tomando até 2 me-
tros da via.

O vereador agradece a aten-
ção recebida pela equipe 
do departamento de obras, 
Marcelo chefe da seção de 
obras e ao Érik e sua equipe, 
e também ao empenho do 
prefeito.

“Agradeço ao Marcelo chefe 
da seção de obras, ao Erik e 
aos colaboradores!”. Finaliza 
o vereador Toshi.
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DepoisDepois

Vereador Emerson Eletricista e vereador Toshi Omura



diarioesp.com.br Edição 10 - 15 de junho a 15 de julho - Ano 2021 5

Um dos vereadores mais po-
pulares da cidade de Biritiba 
Mirim, sente na pele a situ-
ação da segurança pública 
e da saúde pública, segun-
do informações adquiridas 
com nosso jornalismo, o ve-
reador foi assaltado na tarde  
do dia (27), onde segundo 
ele, estava com sua digníssi-
ma companheira Maria Ga-
briela e Alexandre Bruno.

Vereador Luiz Paulo é vítima de assalto, 
e vítima de Covid-19

DIÁRIO

As primeira informações 
é que foi um assalto a mão 
armada na volta de uma 
viagem de São Paulo para 
Biritiba Mirim, além de per-
tences pessoais, os celulares 
também foram roubados.

O vereador ainda comen-
tou a seguinte informação: 
“DESCONSIDEREM qual-
quer mensagem de pedido de 

O vereador diz que continuará a cobrar por mais saúde e segurança pública

Biritiba Mirim
Segurança e saúde pública

qualquer natureza e graças a 
Deus estamos bem.”
Como se não bastasse, o ve-
reador que trabalha intensi-
vamente com cobranças na 
área da saúde, acabou sendo 
vítima da Covid-19, e não 
esteve na última sessão do 
dia 7. 

O vereador ficou em isola-
mento até o dia  11/06 e co-

menta que  as cobranças por 
mais vacinas continuarão, e 
que o fato de ter sido vítima 
de assalto e vítima de Co-
vid-19 lhe dará mais motiva-
ção para continuar as fiscali-
zações. “O que eu passei, é o 
que povo passa todos os dias, 
e o povo precisa ser repre-
sentado, para resolver essas 
situações, e trabalharei para 
isso”. Finaliza o vereador. 

Devido ao grande número 
de pessoas perguntando so-
bre o vereador, ressaltamos 
também que o vereador es-
teve evitando o contato com 
o público no momento em 
que esteve em isolamento 
para evitar o contágio, mas 
já está melhor, e deve con-
tinuar a trabalhar, falar com 
os munícipes, e continuar as 
fiscalizações.

Vereador Toshi Omura em sua propriedade no Rio Acima

Foto: diarioesp.com.br

Vereador Luiz Paulo Monteiro
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Vereador Leonardo Raposão 
solicita serviços

Deputado André do Prado, prefeito 
Inho Taino e vereadores conquistam 

R$403 mil para obras na cidade

Salesópolis

Biritiba Mirim

O vereador Leonardo Raposão que 
também é presidente da mesa dire-
tiva, muito conhecido por solicitar 
demandas de melhorias na saúde, 
hoje em questão solicitou serviços 
de motonivelamento nas ruas de 
dois bairros. Na primeira indicação 
o vereador solicita que o executivo 
determine à Secretaria Competente 
a realização de serviços de motoni-
velamento e cascalhamento na Rua 
Otávio da Silva e na Rua Carrião, 
ambas no bairro Cruz do Alto, na 

cidade em toda a sua extensão. Esta 
é uma reiteração das indicações 
102/2020 e 311/2019.

Solicita também que o executivo 
determine a Secretária Competente 
a realização de serviços de motoni-
velamento e cascalhamento na Rua 
Nilo Garcia, e na Rua Santo Antô-
nio, ambas no Bairro do Sogo, nesta 
cidade, em toda sua extensão. Esta 
é uma reiteração da indicação nº 
010/2021.

O deputado estadual André do Prado 
esteve dia 26 de maio no Palácio dos 
Bandeirantes para acompanhar a as-
sinatura do convênio para a liberação 
de R$ 403.040,09 para BiritibaMi-
rim, através do Fundo Metropolita-
no de Financiamento e Investimento 
(FUMEFI). A solenidade com a pre-
sença do governador João Doria e do 
secretário de Desenvolvimento Re-
gional Marco Vinholi, contou com a 
participação do prefeito Inho Taino, 
da vice-prefeita Adriana Rufo e dos 
vereadores Raposão, Roberta Taino, 
Walter Machado, Tião, Geraldo do 
Bar, Toshi, Emerson Eletricista e Re-
ginaldo. Os recursos serão utilizados 

em obras de infraestrutura pelo mu-
nicípio, o que trará melhorias na mo-
bilidade e segurança da população. 
Como coordenador da Frente Par-
lamentar em Apoio aos Municípios 
Beneficiários do FUMEFI, o deputa-
do comenta que trabalhou para que 
o Governo do Estado liberasse esses 
investimentos para a cidade, que tem 
uma das menores arrecadações de 
ICMS na região metropolitana da 
capital. 
O deputado André do Prado finaliza, 
“Eu e o deputado federal Marcio Al-
vino seguimos trabalhando ao lado 
do prefeito Inho para ajudar Biritiba 
Mirim voltar a crescer.”

Motonivelamento no bairro Cruz do Alto 
e bairro do Sogo

Foto: diarioesp.com.br
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