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Prefeito Inho Taino anuncia nova sede da APAE
Nova sede da APAE deverá ser bem impactante já na entrada da cidade, 

na Alfredo Rolim de Moura em um terreno na Vila Operária

Editorial desta 
edição: Perigo na 
Mogi-Salesópolis
Aumento no número de 
acidentes preocupam mo-
radores.

Estrada do 
Rio Acima recebe 
melhorias
Depois de anos sem ma-
nutenção, estrada do Rio 
Acima tem melhorias.

Na sexta-feira (16) o prefeito de Biritiba 
Mirim Inho Taino anunciou um mega 
empreendimento da prefeitura, apresen-
tado e assinado pela arquiteta especialista 
em acessibilidade Camila Caruso, ao qual 
a equipe da APAE mães de alunos da ins-

tituição no município, vereadores e convi-
dados estiveram presente.
No projeto apresentado a nova unidade 
terá aproximadamente 2.000 mil metros 
de área, com piscina, área de lazer, ofici-
nas, salas de aprendizagem.

Convênio da Creche do Jardim dos Eucaliptos já foi assinado

TiãoLuiz Geraldo

Toshi Evandro Mineiro

Foto: diarioesp.com.br
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Editorial

Mogi-Salesópolis

Depois que os radares fo-
ram desabilitados da Ro-
dovia Mogi Salesópolis 
veículos, carros, motos, 
caminhões, ônibus entre 
outros andam com veloci-
dade acima do permitido, 
e nos últimos meses foi no-
tado um número crescente 
de acidentes, com mortes 
de condutores, morado-
res registram e também 
comentam o perigo, e o 
medo de atravessar a pista 
que difi cilmente conduto-
res param ou desaceleram 
para os pedestres atraves-
sarem.
Campanhas educativas, 
sinalização e a fi scalização 
ininterrupta, nos pontos 
com maior índice de inci-
dentes, são urgentes para 
deter a crônica da violência 
na orta entre Mogi, Biritiba 
Mirim e Salesópolis.Falta, 
até aqui, um olhar apurado 
e responsável das autorida-
des destas três cidades para 
a apreensão dos morado-
res e trabalhadores com a 
alta das mortes. Apesar do 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

número crescente de aci-
dentes, moradores relatam 
que a PR continua a multar 
porém isso não estaria re-
solvendo ou diminuindo o 
número de acidentes.
Um dos principais pontos 
em Biritiba Mirim, pró-
ximo a loja Tomita até a 
rotatória perto do merca-
do Nagumo, foram regis-
trados acidentes, muito 
se falam em colocar uma 
estrutura para os pedestres 
passar por cima da pista, 
também se fala em colocar 
lombadas, sinalização e até 
mesmo a volta dos radares.

Vale um estudo sobre o 
caso e diminuir o núme-
ro de acidentes e dar mais 
segurança aos pedestres e 
também aos motoristas.
Por ser uma via de bastan-
te curvas e aparentemente 
com asfalto mais liso que 
os demais, também vale 
uma avaliação e um estudo 
bem detalhado para resol-
ver esta situação, políticos 
devem se movimentar.

O vereador Tião que esteve 
cobrando fi rmemente o pre-
feito Inho Taino, foi atendido 
prontamente, e a pavimenta-
ção do trecho 1 é realizado e 
os munícipes poderão agora 
usufruir de uma estrada mais 
qualifi cada e valorizando a 
região.
A estrada do Nirvana já é 
prometida por muito tem-
po por outras gestões mas 
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Editorial

Jornalista

com a cobrança e acompa-
nhamento do vereador Tião 
a estrada pavimentada se 
torna realidade.
Vereador Tião comenta, 
“agora é realidade, nosso 
bairro Nirvana está sen-
do benefi ciado com pavi-
mentação! Acompanhei 
de perto ao trabalho de 
pavimentação na Estrada 

do Nirvana, que graças ao 
compromisso dos deputados 
André do Prado e Marcio 
Alvino em trazer melhorias 
para nossa região, e ao em-
penho do Prefeito Inho, que 
tem trabalhado fi rme e aten-
dendo minhas indicações, 
foi concretizado um de um 
desejo antigo dos moradores 
do bairro.”

Opinião

Vereador Tião acompanhando obra de pavimentação no Nirvana

Foto: diarioesp.com.br

Trabalho de vereador, prefeito e deputados resultam 
em conquista da pavimentação do Nirvana

Vereador Tião acompanha de 
perto a pavimentação da Estra-

da do Bairro do Nirvana
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Nova sede da APAE em Biritiba Mirim

Na sexta-feira (16) o prefeito de 
Biritiba Mirim, Inho Taino anun-
ciou um mega empreendimento da 
prefeitura, apresentado e assinado 
pela arquiteta especialista em aces-
sibilidade Camila Caruso, ao qual a 
equipe da APAE, mães de alunos da 
instituição no município, vereado-
res e convidados estiveram presen-
tes. No projeto apresentado a nova 
unidade terá aproximadamente 
2.000 mil metros de área, com pis-
cina, área de lazer, oficinas, salas de 

aprendizagem, jardim e detalhes 
pensados em ofertar qualidade de 
vida aos alunos e professores.
O prefeito Carlos Alberto Taino 
Junior, Inho Taino e a vice-prefeita 
Adriana Rufo  fizeram questão de 
ressaltar a importância desta obra 
para a cidade, ampliando e qua-
lificando o atendimento ofertado 
hoje . A unidade  será construída às 
margens da Rodovia Mogi-Salesó-
polis, próximo a entrada da cidade 
no bairro Vila Operária.

No dia 13 de julho pela manhã a 
cidade de Biritiba Mirim recebeu 
uma ótima notícia, a Creche do 
Jardim dos Eucaliptos obteve a as-
sinatura do novo convênio para a 
conclusão das obras, onde estive-
ram na Secretaria do Estado de São 
Paulo, com o prefeito Inho Taino o 
deputado estadual André do Prado 
e a vice Adriana Rufo.
Segundo a prefeito, em breve a cre-
che será entregue e funcionando 
para atender as famílias do bairro 
e região, um compromisso que o 

prefeito assumiu com a população 
e que com a força política dos de-
putados André do Prado e Márcio 
Alvino o projeto vai se concreti-
zando. “Vamos fazendo o que pre-
cisa ser feito pelo bem da nossa ci-
dade, porque com trabalho a gente 
muda tudo”. Finaliza o prefeito 
Inho Taino. Outras obras como 
escolas também devem receber 
revitalizações em breve, Biritiba 
vem recebendo diversas emendas e 
contratos e licitações devem ser os 
próximos passos.

De acordo com o prefeito a nova sede deverá 
ser a melhor APAE do estado de São Paulo, e 
agradeceu e parabenizou todos os envolvidos 
e agradeceu o deputado Marcio Alvino por 
apoiar tanto as APAE’s de SP e ter um olhar 
especial pela APAE de Biritiba Mirim.

Biritiba Mirim

Foto: diarioesp.com.br

Nova sede da APAE deverá ser bem impactante já na entrada da cidade, 
na Alfredo Rolim de Moura em um terreno na Vila Operária

Convênio da Creche do Jardim dos 
Eucaliptos já foi assinado

Prefeito Inho Taino anuncia nova sede da APAE

Jardim dos Eucaliptos

Foto: PMBM

Foto: PMBM
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Na tarde do dia 5 de julho 
o vereador de Biritiba Mi-
rim acompanhou as melho-
rias de motonivelamento 
na Estrada da Servidão que 
por muitos anos não havia 
feito qualquer melhoria, e 
também acompanhou as 
melhorias na Rua Benedito 
Rodrigues de Aguiar Filho, 
ao qual foram retirados en-
tulhos e lixos do local além 

do motonivelamento, me-
lhorando o trânsito no local. 
O bairro do Jardim dos 
Eucaliptos vem crescendo 
muito nesses últimos anos, e 
a com o acompanhamento, 
solicitações e fiscalização do 
vereador Geraldo que sem-
pre está em contato com o 
prefeito, tem trazido os re-
sultados de melhorias que 
tanto os moradores tem pe-

dido nos últimos anos. 
O vereador conversou com 
a população do local, ao 
qual agradeceu o vereador 
pelas melhorias e por repre-
sentar o bairro na câmara 
municipal, por outro lado 
o vereador Geraldo agrade-
ceu o empenho do prefeito 
Inho que atendeu o pedido 
e também dos profissionais 
do setor de obras que vem 

realizando um ótimo tra-
balho, “Agradeço o prefeito 
Inho por atender o pedido 
dos moradores do Jardim 
dos Eucaliptos, e agradeço 
também aos profissionais 
que realizam um ótimo tra-
balho para a população”. 
Finaliza o nobre vereador 
Geraldo do Bar. A popula-
ridade do vereador Geral-
do do Bar sempre foi boa, 

porém vem crescendo cada 
vez mais após ser eleito ve-
reador e ainda mais, fazer o 
seu papel e fiscalizar, cobrar 
e dar a atenção merecida 
nos bairros principalmente 
no bairro do Jardim dos Eu-
caliptos ao qual vem sendo 
bem positivo e as solicita-
ções ao prefeito Inho vem 
sendo atendidas, o povo só 
tem a agradecer.

Vereador Geraldo do Bar acompanha melhorias solicita-
das, nas estradas do Jardim dos Eucaliptos

Biritiba Mirim
Jardim dos Eucaliptos

Foto: diarioesp.com.brFoto: diarioesp.com.br
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No dia 1 de junho de 2021 
o vereador Luiz Paulo Mon-
teiro esteve acompanhando 
o DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) 
representado pelo engenhei-
ro Fabrício Cesar Gomes, a 
Vereadora Lucileia do Valdi-
vino e o Prefeito Inho, para 
uma vistoria técnica visan-
do atender o pedido de lim-
peza e desassoreamento do 
Rio Tietê e afluentes no mu-

O Vereador Luiz Paulo representa a população e mostra 
diversas demandas solicitadas, além das fiscalizações

Vereador Luiz acompanha vistoria do DAEE 
para atender o pedido de limpeza e desassore-
amento do Rio Tietê juntamente com prefeito e 

vereadora Luciléia do Valdivino

Solicitações no bairro Santo Antônio, Castelano,
além de questões de saúde pública foi destaque na

Câmara Municipal de Biritiba Mirim

Biritiba Mirim
Saneamento básico, saúde pública e fiscalização

nicípio de Biritiba Mirim. A 
visita aconteceu em pontos 
específicos, como os córre-
gos Itaim, Santo e Vila Santo 
Antônio. Os trechos recebe-
rão a retirada de sedimentos 
visando uma melhor da ca-
pacidade de escoamento das 
águas, principalmente nas 
quando há fortes chuvas.
Isso é uma demanda exclu-
siva do legislativo através do 
Deputado Marcos Damásio.

Os trabalhos das últimas ses-
sões de junho foram, reque-
rer junto ao executivo provi-
dências no sentido de:
A instalação de 3 lombadas 
nas rua Cinco e 1 na rua Oito, 
Vila Sto Antônio II.
A relocação dos postes de 
energia na rua Oito que se 
encontram no meio da rua, 
gerando transtornos a anos 
aos moradores, Vila Sto An-
tônio II. A manutenção da 
iluminação nas ruas Um, 
Dois, Três e Quatro, Vila Sto 
Antônio I. Motonivelamento 
e cascalhamento nas ruas 18, 
19 e 20, bairro Castelano. O 
vereador Luiz Paulo Montei-
ro também fez o uso da tri-
buna na Câmara Municipal, 
com o intuito de mostrar que 
a casa de leis de Biritiba Mi-
rim não para de trabalhar, e 

Foto/reprodução: facebook.com

Rio no bairro da Vila Santo AntônioVereadores, Luciléia e Luiz Paulo

comenta a questões dos re-
médio ao qual a vereadora 
Luciléia tem fiscalizado, mas 
que ainda não se achou os 
responsáveis pelos descartes 
de medicamentos no mato 
até o momento, e convida a 
vereadora a participar proje-
to de lei que dispõe sobre o 
descarte de medicamentos 
vencidos, impróprios ao con-
sumo ou não utilizados, e dá 
outras providências, (apro-
vada por todos os vereado-
res), aprovado também um 
projeto que institui um ban-
co de medicamentos para o 
povo. No dia 17 entrou em 
deliberação, um projeto de 
autoria  do vereador Luiz, 
que dispõe sobre as diretri-
zes para as ações de Promo-
ção da Dignidade Menstrual 
e o fornecimento gratuito de 

absorventes higiênicos. Você 
sabia que pesquisa realizada 
pela marca Sempre Livre em 
2018 apontou que 19% das 
mulheres entre 18 e 25 anos 
não possuem acesso aos ab-
sorventes higiênicos que ain-
da é considerado um cosmé-
tico, e não um instrumento 
básico de higiene?

No sábado (10) Luiz esteve 
com Dr. Edson da Paiol so-
licitando a possibilidade de 
trazer o Castramóvel e assim  
levar o projeto para Biritiba 
Mirim para castrar 300 cães 
e gatos gratuitamente.
“Tivemos nossa demanda 
atendida, entre Setembro e 
Outubro, estaremos colocan-
do em prática políticas públi-
cas para nossos bichinhos.” 
Finaliza o vereador.

Foto/reprodução: facebook.com

Foto/reprodução: CMBM
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Vereador Profº Evandro tem  
mostrado bons resultados em seus 

trabalhos, confira os destaques
Vereador Mineiro assume importan-

tes comissões na câmara e mostra 
sua experiência

SalesópolisEsporte

Cidades

O vereador de Biritiba Mirim Pro-
fessor Evandro de Paula da acade-
mia vem mostrando trabalho, com 
projetos de leis, solicitações (requeri-
mentos) e encontros com prefeito, e 
também com deputados , estadual e 
federal e até com a Ministra Dama-
res. Nesta edição destacamos a pista 
de skate que os jovens da cidade tan-
to pediram, e o vereador fez questão 
de solicitar já que é ligado ao esporte 
e sabe da sua importância.
Pista de Skate

No dia 23 de fevereiro de 2021, o 
vereador esteve na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, no 
gabinete do Deputado Estadual Sr. 
Altair Moraes, apresentando algu-
mas das demandas do município, 
onde o mesmo intercedeu junto ao 
Secretário de Esportes do Estado Sr 
Aildo Rodrigues, para que o Municí-
pio de Biritiba Mirim fosse contem-
plado com a instalação de uma Pista 
de Skate através do Programa 100% 
Esporte para Todos.

O vereador Mineiro de Salesópo-
lis que é veterano e conhece muito 
bem como funciona a casa de leis, 
demonstra que sua experiência traz 
muitos resultados para a cidade, de 
acordo com o vereador ele é pre-
sidente da comissão de finanças e 
orçamentos (ouvidor responsável 
da casa), presidente da comissão de 
educação e de turismo. O vereador 
que é também líder da bancada do 
PL comenta que o partido é unido 
na região e emendas enviadas para 
Salesópolis são encaminhadas em 
nome do grupo de vereadores e 
também do prefeito e beneficiando 
a todos os munícipes.
Autor do requerimento do roteiro 
de turismo religioso, ao qual o exe-
cutivo acatou o pedido e em conjun-

to com autoridades religiosas e seto-
res de turismo. Fluxo do trânsito da 
feira, manutenções de pontes foram 
também algumas solicitações que 
foram atendidas. O vereador ainda 
completa que mais de 10 bairros se-
rão beneficiados com a regulariza-
ção fundiária.

Salesópolis também sai na frente 
com 35% da população vacinada 
com a primeira dose, e o vereador 
Mineiro finaliza, “Agradeço imen-
samente o empenho do prefeito e 
conjunto com os munícipes que tem 
respeitado o distanciamento, e boa 
parte da população já se vacinaram, 
em breve tudo deverá voltar ao nor-
mal para que possamos crescer mais 
ainda nossa cidade turística”.

Vereador Emerson Eletricista e vereador Toshi Omura

Foto: diarioesp.com.br
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Devido ao apelo dos moradores locais do 
Rio Acima o vereador solicitou pessoal-
mente ao prefeito Inho na manhã do dia 
19 de julho às melhorias nas estradas, e foi 
prontamente atendido no mesmo dia, mais 
especificamente Estrada da Santa Catarina  
na altura do 11km-13km onde foi feito um 
trabalho de motonivelamento e também no 
acesso de Santa Catarina para a Estrada de 
Sabaúna onde foi feito um trecho de moto-
nivelamento.

Segundo levantamento com os próprios 
moradores, o último prefeito a fazer a ma-
nutenção na estrada foi o próprio prefeito 
Inho a muitos anos atrás e só agora com o 
prefeito no comando novamente e o verea-
dor Toshi Omura fiscalizando os locais que 
mais precisam das melhorias voltaram a 
funcionar.
O vereador Toshi comenta que agradece 
muito a atenção do prefeito em atender a 
solicitação ao qual os moradores tanto pe-
diram e foi prontamente atendido, agra-
deceu também o Adauto e toda equipe de 
manutenção do setor de obras da prefeitura 
de Biritiba Mirim.
“Falei pessoalmente com o prefeito e com 
o Adauto, e foi atendido prontamente, a 
população agradece muito”. Finaliza o ve-
reador.

Vereador Toshi solicita melhorias nas 
estradas do Rio Acima e é atendido

Vereador representando a 
Câmara Municipal parabenizou a 

conquista da nova APAE

Rio Acima Nova sede da APAE

No dia 16 de julho o vere-
ador (e vice-presidente da 
Câmara Municipal) Toshi 
Omura esteve representan-
do a casa de leis, já que o pre-
sidente Leonardo Raposão 
encontra-se se recuperan-
do depois de hospitalizado. 
Toshi agradeceu a presença 
de todos e parabenizou o 
prefeito Inho pela conquis-
ta da APAE na cidade com 
uma grande estrutura e um 
ponto bem localizado, agra-

Vereador Toshio Omura acompanhando as melhorias Vereador Toshio e demais autoridades no evento 

deceu também aos deputa-
dos envolvidos e lembrou 
que com a nova estrutura os 
munícipes poderão usufruir 
de um espaço melhor e mais 
acessível a todos. E também 
comentou que os trabalhos 
sociais na cidade são sempre 
bem vindos, a Câmara Mu-
nicipal de Biritiba Mirim 
está à disposição de todos.  
A nova APAI deve ser fina-
lizada em breve e deverá be-
neficiar muitas famílias.

Foto: Reprodução/ Facebook
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