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DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em breve deverá ser inaugurado o Parque Linear da Nova Biritiba, 
prefeito Inho Taino e vereador Raposão acompanham

Obras em Biritiba Mirim não param na gestão do prefeito Inho

Editorial desta 
edição: De Volta a 
Rotina
Boa parte da população 
vacinada, e casos de Co-
vid-19 diminuem.

Gabinete do Vereador 
Toshi Omura
Vereador Toshi Omura 
recebe o secretário de 
Cultura e Turismo, Édipo 
Alves.

Com o anúncio de que Márcio Francisco 
da Silva, o Marcião do Busão (PL) assu-
miria a cadeira na Câmara Municipal, o 
prefeito Inho Taino e o deputado federal 
Márcio Alvino compareceram juntamente 
também com a vice-prefeita Adriana Rufo. 

O deputado fez questão de usar a tribu-
na e fez elogios tanto para o vereador que 
agora assume e também elogios a primeira 
Dama Beta do Inho, que deverá se dedicar 
em questões sociais, dizendo que as portas 
de Brasília estarão abertas.

O prefeito Inho Taino e o 
presidente da Câmara de 
Biritiba Mirim Leonardo 
Raposão estiveram no dia 
5/08 acompanhando os 
trabalhos que acontecem 
no Parque Linear da Nova 
Biritiba que deverá ser 
inaugurado em breve. O 
recurso para o desenvolvi-
mento do parque foi uma 
solicitação do prefeito.

TiãoLuiz Geraldo

Toshi Evandro Mineiro
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Confira as notícias dos
 vereadores em destaque

Dep. Márcio Alvino, Vereador Marcião do Busão e Prefeito Inho Taino.

Pág. 3 Prefeito Inho Taino e presidênte da Câmara Leonardo Raposão

Foto/Reprodução: focebook.com



diarioesp.com.br Edição 12 - 15 de agosto a 15 de setembro - Ano 2021 2

Editorial

De Volta a Rotina

A pandemia não acabou, 
porém a umunidade che-
gou, e teve um grande al-
cance com boa parte da 
população vacinada, não 
só com a primeira dose, 
mas com a segunda dose, 
chegaram a vez dos jovens 
adolescentes. A partir daí 
os comércios tem medidas 
de restrições mais fl exíveis 
podendo abrir por mais 
tempo, e não limitando 
muito as pessoas, even-
tos de grande número de 
pessoas devem ser as pró-
ximas medidas depois que 
a população tiver vacinada 
por completa, empresários 
já planejam para a volta do 
crescimento da economia 
e começar a rotina normal.
Alguns parques também 
já tem fl exibilizações, as 
pessoas começam a sair 
de casa, a passear e gastar 
mais com viagens.
As praças das cidades 
também começam a ser 
liberadas e a população se 
sente mais confi ante já que 
os números de óbitos caí-

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

ram drasticamente com a 
vacina no braço do povo 
a confi ança cresce, a imu-
nidade e rotina tem um 
novo olhar para um novo 
momento.
As cidades do alto tietê 
estão de parabéns, as me-
didas foram adotadas e a 
população concordou em 
seguir as rotinas do isola-
mento, e o resultado é que 
muitas vidas foram salvas, 
apesar que nem todo mun-
do pode dizer o mesmo 
com o vírus mutante atra-
vés de suas variantes todo 
cuidado realmente é pou-
co. A expectativa daqui 
para frente é que toda po-
pulação esteja imune e os 
comércios, eventos e igre-
jas voltem ao novo normal.
Com todos vacinados a 
economia deverá dar um 
salto gigante e empreende-
dores já podem comemo-
rar, e a população já pode 
agradecer, “á quem disse 
que não ia tomar vacina 
para  não virar jacaré, mas 
já tomou ou vai tomar.”

O simpático vereador Sebas-
tião Pinto de Souza (PTB) 
, o Tião de Biritiba Mirim, 
vem se destacando, e trazen-
do resultados para a cidade, 
na Câmara Municipal tem 
apresentado requerimentos e 
projetos, e também tem apre-
sentado solicitações pessoal-
mente ao prefeito Inho Tai-
no,  e o resultado o munícipe 
pode ver.
Tião tem direcionado aos 
bairros mais distantes da área 
central da cidade, e ele tem 
trabalhado bastante no Nir-
vana, Casqueiro, Rio Acima, 
entre outros bairros.
Nesses primeiros seis meses, 
e atendendo vários pedidos 
da população, o vereador 
tem reivindicado a melhoria 

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 3.000

da malha viária dos bairros.

“Pedi o recapeamento asfál-
tico na Rua Nilo Peçanha, 
no Jardim Vista Alegre, e o 
mesmo trabalho na Estrada 
do Nirvana e na Rua 8, am-
bas no Nirvana. Também 
pedi serviço de cascalhamen-
to na Rua das Hortências, no 
Pomar do Carmo e na Rua 
Carlos Caminha, no Jardim 
Nova Biritiba. São localida-
des que há muito tempo não 
recebiam atenção da prefei-
tura e a gente sente que os 
moradores fi cam muito con-
tentes com as melhorias que 
estão acontecendo.”
Devido à falta de atuação das 
gestões anteriores, o verea-
dor assinala que são muitas 

reivindicações e muita coisa 
fi cou parada.

“A gente atende na medida do 
possível, e não dá para fazer 
tudo. Mas vamos fazer com 
calma, para o serviço ser bem 
feito.”

Tião destacou que é na área da 
saúde que as reivindicações 
da população tem sido inten-
sifi cadas.

“Isso por causa da pandemia e 
a gente tem feito tudo para di-
minuir os problemas do povo 
nesse sentido. Muita gente 
perdeu o emprego e outras 
precisaram de alimentação. 
Fomos ajudando naquilo que 
podíamos.”

Opinião

Vereador Tião na sessão da Câmara Municipal
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Nirvana, Casqueiro, Rio Acima, entre outros bairros.

Vereador Tião tem apresentado 
trabalhos em bairros distantes
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Prefeito apresenta obras em andamento Câmara Municipal

O prefeito Inho Taino e o presiden-
te da Câmara de Biritiba Mirim Le-
onardo Raposão estiveram no dia 
5/08 acompanhando os trabalhos 
que acontecem no Parque Line-
ar da Nova Biritiba que deverá ser 
inaugurado em breve. O recurso 
para o desenvolvimento do parque 
foi uma solicitação do prefeito Inho 
de quando estava em seu mandato 
passado e agora segue a obra para 

finalização e inauguração. 
Este parque é um modelo ao qual o 
prefeito Inho também deverá soli-
citar aos deputados Marcio Alvino 
e André do Prado para levar o pro-
jeto para demais bairros da cidade, 
o vereador Raposão parabenizou 
o prefeito e todos os envolvidos e 
complementou com a frase utili-
zada pelo prefeito “Com trabalho a 
gente muda tudo”.

Com o anúncio de que Márcio Francis-
co da Silva, o Marcião do Busão (PL) 
assumiria a cadeira na Câmara Munici-
pal, o prefeito Inho Taino e o deputado 
federal Márcio Alvino compareceram 
juntamente também com a vice-prefeita 
Adriana Rufo. O deputado fez questão 
de usar a tribuna e fez elogios tanto para 
o vereador que agora assume e também 
elogios a primeira Dama Beta do Inho, 
que deverá se dedicar em questões so-
ciais, dizendo que as portas de Brasília 
estarão sempre abertas, finalizou brin-
cando, que agora “Biritiba tem um vere-
ador de Peso”.

Biritiba Mirim

Prefeito Inho Taino e presidênte da Câmara Leonardo Raposão

Foto: diarioesp.com.br

Obras em Biritiba Mirim não param na gestão do prefeito Inho
Foto: diarioesp.com.br

Em breve deverá ser inaugurado o 
Parque Linear da Nova Biritiba, prefeito 

Inho Taino e vereador Raposão acompanham

Prefeito Inho Taino e 
Deputado Federal Márcio 

Alvino comparecem na 
Câmara para cumpri-

mentar o vereador 
Marcião do Busão

Foto/Reprodução: focebook.comFoto/Reprodução: focebook.com

Colocação de gramas no Parque Linear

Dep. Márcio, vereador Marcião e prefeito Inho.
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O vereador Geraldo do Bar 
que também é morador do 
bairro do Jardim dos Euca-
liptos em Biritiba Mirim, 
tem feito uma boa repre-
sentatividade do bairro na 
Câmara Municipal, ao apre-
sentar diversos pedidos de 
melhorias, em alguns casos 
o vereador esteve pessoal-
mente com o prefeito Inho 
Taino, entre diversos pedi-

dos como recapeamentos, 
manutenções de diversas 
vias de acessos ao bairro, 
também solicita iluminação 
em diversos pontos do bair-
ro ao qual o prefeito já teria 
se comprometido a realizar 
as benfeitorias.
O bairro do Jardim dos Eu-
caliptos que por muito tem-
po vem sendo esquecido 
pelo poder público, agora 

podem contar com as co-
branças do vereador que se-
gundo sua assessoria estaria 
sempre atento aos proble-
mas, e também atendendo a 
população em seu gabinete.
Que o bairro do Jardim dos 
Eucaliptos está passando 
por melhorias é uma reali-
dade, mas também pode-
mos citar o bairro da Cruz 
das Almas que passou por 

muitas gestões e ficou por 
muito tempo largada, o ve-
reador se comprometeu a 
averiguar os problemas dos 
bairros adjacentes, e todo e 
qualquer problema da cida-
de sendo na área central ou 
em bairros distantes.
De acordo com dados, a ci-
dade encontra-se com pro-
blemas a ser solucionados, 
mas é de se compreender 

que mesmo com poucos re-
cursos a cidade está aos pou-
cos a voltando a se desenvol-
ver, apesar também que com 
a pandemia, a prioridade se-
ria a saúde, mas agora com 
apoio do prefeito, e também 
dos deputados e com o tér-
mino das vacinações verea-
dores deverão acompanhar 
obras, e manutenções que 
estão por vir.

Vereador Geraldo do Bar vem representando seu 
bairro Jardim dos Eucaptos e é elogiado

Biritiba Mirim
Jardim dos Eucaliptos

Foto/Reprodução: CMBM

Vereador Geraldo do Bar na Sessão da Câmara Municipal de Biritiba Mirim
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No dia 29 de junho o vere-
ador Luiz Paulo esteve no 
bairro do Castellano para 
apurar uma denúncia de 
uma moradora que teria 
ficado ilhada com demais 
moradores após a chuva in-
tensa do dia anterior, e ao 
constar o fato o vereador 
observa atentamente o ocor-
rido e fica surpreso.
Segundo o vereador os mo-
radores locais também ti-
raram seu dia para tentar 
amenizar o problema, tiran-
do o barro com a enxada, o 
vereador se comprometeu 
também a protocolar um 
requerimento de caráter de 
urgência para o trabalho ser 
concluído. As chuvas e o frio 

intenso tem castigado Biriti-
ba Mirim, apesar do esforço 
para prefeitura com a alta 
demanda, a fiscalização dos 
vereadores é essencial para 
que casos urgentes como 
este sejam solucionados bre-
vemente. Em sua rede social 
o vereador comenta: “E hoje 
estivemos no bairro do Cas-
telano para apurar a denún-
cia de uma moradora onde 
os moradores ficaram ilha-
dos por uma mar de barro 
vermelho. Vi ali moradores 
tirar um dia de serviço para 
tentar amenizar o problema, 
tirando o barro com enxada 
e para minha surpresa não 
houve a visita do responsável 
pelo serviço mesmo os mora-

dores entran-
do em conta-
to com o Dep. 
de Obras. 
Esse vereador 
não poderia 
ver uma situ-
ação dessa e 
não se solida-
rizar com as 
famílias que 
ali residem. 
Amanhã no 
primeiro ho-

rário estaremos protocolando 
um requerimento em caráter 
de urgência para que o devi-
do serviço seja concluído.”

5

Vereador Luiz Paulo faz 
fiscalização na unidade 

ESF Jardim Yoneda

Solucionado

Vereador Luiz Paulo apura denúncia de 
moradora que teria ficado ilhada no barro 

após chuva no Castellano

Biritiba Mirim
Vereador trabalhou até no recesso, agora volta cobrando mais

O vereador de Biritiba Mi-
rim Luiz Paulo trabalhou 
no recesso da câmara, e 
esteve nesta terça-feira  
(26/julho) na Unidade de 
Saúde ESF Jardim Yoneda, 
depois de quase dois meses 
do ocorrido (furto na uni-
dade). Segundo informa-
ções do vereador, após dois 
meses do furto da unidade 
de saúde ainda não teria 
“computadores, impresso-
ras e nem água”, causando 
indignação em sua fiscali-
zação no local, onde pode 
averiguar a situação e cons-
tatar o fato. O vereador co-
menta ainda que ficou in-
dignado com os agentes de 
saúde fazendo o trabalho 
manual em plena pande-
mia e vacinação, e ainda 
comenta que teve que “ce-
der seu próprio notebook 

Vereadores, Luciléia e Luiz Paulo

e impressora para auxiliar 
nos trabalhos dos agentes“. 
O vereador comentou em 
sua rede social:
“E hoje estivemos fiscali-
zando a ESF Jardim Yoneda 
e após quase dois meses de 
ter sido furtada, a unidade 
ainda não tem computador, 
impressora e nem água…
Esse vereador não poderia 
ver uma situação dessa e 
não se solidarizar com as 
Agentes fazendo todo esse 
trabalho a mão em plena 
pandemia e vacinação .
E completa:
“É o cúmulo em um uni-
verso de 20 milhões de 
reais faltar as ferramentas 
devidas para exercerem seu 
devido trabalho e esse vere-
ador ter que ceder seu note-
book e impressora pessoal 
para auxiliar nos trabalhos”.

Moradora Thalya Santos Comenta: 
Como dito eu to passando pra 
agradecer a atenção que tiveram 
em resolver o problema não só 
eu como todos que moramos e 
passamos por aqui estamos mui-
to gratos pelo trabalho não é lá 
um trabalho maravilhoso mais a 
rua está ótima na minha opinião 
obrigada  e com enorme carinho 
que cumpro oque disse na última 
publicação a respeito do trabalho 
irresponsável que haviam feito 
aqui Luiz Paulo Monteiro obriga-
da pela preocupação e dedicação 
em resolver isso o quanto antes 
fica aqui registrado o meu cari-
nho admiração e futuramente um 
voto não só meu como da minha 
família e amigos que moram aqui!

Foto/reprodução: facebook.com
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Vereador Evandro: Campanha de 
Testagem da COVID-19

Buscando parcerias para o Esporte

Rachão Mountain Bike entre 
Amigos de Biritiba Mirim e Região

Vereador Mineiro faz 
indicação para criação de um 
Centro de Apoio ao Ciclista

SalesópolisEsporte

Cidades

Desde o dia 15 de julho, o SENAR 
e Sindicato Rural de Biritiba Mirim 
com apoio da Prefeitura Municipal 
de Biritiba Mirim estão realizando 
a testagem contra COVID 19, ação 
esta que percorreu vários Bairros 
da Cidade, sendo Casqueiro, Cruz 
das Almas, Centro, Sogo, Rio Aci-
ma, Santa Catarina, Jardim dos Eu-
caliptos, Vila Operária, Terceira, 
Jardim Castellano, Chácara Nirva-
na, Pomar do Carmo e Jardim Al-
vorada A, visando controle e com-
bate a doença. Além da Testagem, 

os munícipes receberam através 
das Equipes de Saúde, informações 
e conseguiram tirar diversas dúvi-
das referente a Vacinação. Acompa-
nhei de perto esta campanha e pa-
rabenizo a todos os colaboradores e 
voluntários que durante esses dias 
deram seu melhor para a realização 
da Testagem. Agradeço ao Excelen-
tíssimo Sr Prefeito Carlos Alberto 
Taino Junior, SENAR, Sindicato 
Rural de Biritiba Mirim, Secretaria 
Municipal de Saúde, por lutarem 
juntos contra a COVID 19.

No dia 5 do corrente mês, estive 
em reunião com o Conselheiro do 
CREF9/PR Sr. Anderson Lopes e 
com os Empresários e Amigos Ale-
xandre Souza e Clayton Dornelas 

buscando parcerias para novos proje-
tos voltados ao Esporte para o nosso 
Município. Aproveito para agradecer 
por acreditarem nesta causa e juntos 
realizaremos um excelente trabalho.

Após muitos meses de Pandemia, 
onde todos os esportes foram para-
lisados e campeonatos suspensos, 
pude acompanhar a retomada deste 
esporte “ Desafio de MTB” no Evento 
organizado pelo Rangel, para compe-
tidores de Biritiba Mirim e Região. 
Competição XCO em uma pista ofi-

cial de 5.600 metros, totalizando nas 
voltas até 22.400 metros, contou com 
a participação de 90 competidores 
separados por categorias. Parabeni-
zo a organização do Evento e a todos 
os competidores. Patrocinadores do 
evento – Academia Iron Hard, Cen-
tral Pel e Play Art Arcondicionado.

Trabalhos encaminhados na primeira quinzena de agosto:
• Requerimentos: 07
• Projeto de Lei: 01
• Moção de Aplauso: 01

Considerando o crescimento vulto-
so no número de ciclistas que têm 
procurado Salesópolis  e as belezas 
naturais, nos diversos pontos turís-
ticos, em especial os sábados e fe-
riados, além dos finais de semana 
prolongados.
Considerando também que segun-
do a Associação Brasileira do Se-
tor de Bicicletas, no ano de 2020 o 
crescimento do mercado registrou a 
média de 50% no aumento das ven-
das de bike em comparação ao ano 
anterior, chegando a 118% no mês 
junho/2020, embora trata-se do pe-
ríodo de Pandemia da Covid-19.
Considerando ainda projeções de 
crescimento de ciclistas, são reco-
mendações da Organização Mun-
dial de Saúde - OMS.
Considerando finalmente que, para 
melhor aproveitarem a passagem 
ou estadia na cidade, onde possam 
encontrar apoio e atendimento às 
suas necessidades, desde a disponi-
bilização de banheiros, atendimento 
técnico para troca de peças, pneus e 
outros equipamentos, de saúde com 
pequenos curativos, como também 
um espaço para guarda volume e de 
bicicleta, descanso, alimentação na-
tural e energética que diminuem a 
sensação de cansaço para o retorno 

ao ponto de partida.
No intuito de valorizar e apoiar os 
ciclistas da cidade e o cicloturismo, 
o vereador indicou, depois de ouvi-
do no Plenário e atendidas as exi-
gências regimentais, seja oficiado ao 
prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, realizar 
um estudo para instalar, com maior 
brevidade possível, um Centro de 
Apoio ao Ciclista na cidade, seja 
anexo ao Centro de Exposições, do 
prédio da antiga Rotatória Munici-
pal, do Portal Artistico, ou outro em 
que possam se sentir acolhidos com 
a disponibilização de banheiros, 
atendimento técnico para troca de 
peças, pneus e outros equipamentos, 
como também um espaço para des-
canso e reposição de energias com 
alimentação natural e energéticas 
que diminuem a sensação de cansa-
ço. Também indicou o vereador Mi-
neiro que sejam programados pas-
seios ciclísticos, competições e até 
mesmo triaton usando a Represa do 
Paraitinga onde todos poderão as-
sistir direto da rodovia, incentivan-
do ainda o ciclismo como forma de 
locomoção para o trabalho e escola, 
sendo assim mais aliado para mini-
mizar o problema de trânsito e da 
falta de estacionamento na cidade.

Vereador Mineiro em seu Rancho

Vereador Evandro de Paula na Sessão da Câmara Municipal

Foto: diarioesp.com.br
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Ao usar a tribuna pela primeira vez o verea-
dor Toshi Omura, se solidarizou-se com os 
agricultores nesses tempos difíceis, e lem-
brou que semana passada foi comemorado 
o dia do agricultor, porém o momento não 
foi de muita alegria, primeiramente pela 
pandemia que afeta muito o setor, e tam-
bém a falta de matéria prima de insumos 
que segundo o vereador tiveram alta de até 
100% do valor, tornando a atividade mui-
to difícil, e para deixar mais sofrido ainda 
a situação dos agricultores foi a geada que 
teve nessas últimas semanas. “Deixo aqui 
minha solidariedade a todos os agricul-
tores que perderam suas produções, que 
acarretarão em prejuízos e dificultando no 
mantimentos de suas casas”
Vereador também comentou um assunto 

polêmico sobre o projeto da ARTESP que 
fala sobre o pedágio na Mogi Dutra, esse 
projeto também afeta diretamente os pro-
dutores, todos os insumos que vem para o 
campo, as vendas as mercadorias que vão 
para o CEASA, Mercados, passam pela 
Mogi Dutra, o vereador deixa bem claro 
que é totalmente contra o pedágio na Mogi 
Dutra.
Também solicitou o vereador que o presi-
dente da casa e demais vereadores se po-
sicionaram com um ofício ao governador 
através dos deputados um repúdio contra 
a instalação deste pedágio. E finalizou pa-
rabenizando o vereador Evandro de Paula 
pelo trabalho principalmente na área da 
saúde, levando a testagem nos bairros dis-
tantes.

Vereador Toshi usa a tribuna pela primeira 
vez e se solidarizou com os agricultores e se 
posiciona contra o pedágio na Mogi Dutra

Vereador Toshi Omura recebe 
o secretário de Cultura 
e Turismo Édipo Alves 
na Câmara Municipal

Tribuna Gabinete

Vereador Toshi Omura re-
cebeu no dia 12/08 em seu 
gabinete a visita do secretá-
rio de cultura e turismo Édi-
po Alves, onde ocorreu um 
bate papo muito produtivo 
tratando de diversos assun-
tos relacionado a cultura e o 
turismo de Biritiba Mirim, 
na oportunidade o vereador 
pode falar um pouco das 

Secretário de Cultura e Turismo Édipo Alves e Vereador Toshi Omura

tradições e a cultura japo-
nesa, o vereador menciona 
que está muito feliz em sa-
ber que a cidade irá ter um 
calendário anual com os 
eventos culturais e com as 
tradições da nossa cidade, 
Assim os turistas ao visitar 
a cidade saberão as atrações 
que o município tem ao lon-
go do ano.

Foto: Reprodução/ Facebook

Foto: Reprodução/ Facebook

Vereador Toshi Omura faz usa da tribuna e faz discurso
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