
diarioesp.com.br Edição 13 - 15 de setembro a 15 de outubro - Ano 2021 DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

São Paulo - Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim - Salesópolis  - Poá - Santa Isabel - Suzano - Ferraz - Guararema - Itaquaquecetuba - Arujá 

diarioesp.com.br

Cidades
Confi ra outros assuntos das cidades da região ao alto tietê nas 
páginas abaixo e fi que por dentro das informações. 

Editorial ............................................................................................. Pág.02
Biritiba Mirim ....................................................................... Pág.3, 5, 6, 7
Esporte................................................................................................Pág. 04
Salesópolis ........................................................................................ Pág.06
Classifi cados .................................................................................... Pág. 08

Edição 13 - 15 de setembro a 15 de outubro - Ano 2021 Edição Gratuita

Pág. 4

Diretor: Raphael Nogueira Félix

DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

Prefeito Inho Taino paga 
mais de 2 milhões em 

precatórios da Prefeitura 
ajuizados na justiça

Prefeitura mantem o nome limpo na 
gestão do prefeito Inho Taino

Editorial desta 
edição: Crise hídrica

no Estado de São Paulo
Devastação ambiental e falta 
de programas de proteção e 

recuperação dos mananciais

Vereador Raposão cobra 
melhorias no ônibus
Representantes da empre-
sa ou do consórcio dever 
dar explicações a popula-
ção.

Prefeito de Biritiba Mirim 
Inho Taino anuncia ter pago 
mais de 2 milhões de preca-
tórios (são dívidas ajuizadas 
na justiça que tem quer ser 
pago), segundo o prefeito em 
sua gestão no passado (2016) 
ele não teria deixado nenhu-
ma dívida de precatórios para 

os sucessores, porém essas 
dívidas de precatórios que o 
prefeito assumiu, somam-se 
cerca 5 milhões e 600 mil re-
ais, o pagamento é necessário 
para que se mantenha o nome 
limpo da prefeitura. O paga-
mento no valor de 2 milhões 
se dá mediante ao efeito de 

economia, e gestão pública, 
economizando cada centa-
vos para deixar as contas em 
dia. O dinheiro que era para 
se fazer e realizar obras em 
benefício da população, está 
sendo gasto com precatórios 
obrigatoriamente ajuizados 
na justiça.

Pág. 5 Pág. 7Pág. 7 Pág. 6 Pág. 6
TiãoLuiz Toshi Evandro Mineiro

Foto: diarioesp.com.br Foto: diarioesp.com.brFoto: diarioesp.com.br Foto: diarioesp.com.brFoto: diarioesp.com.br

Confi ra as notícias dos vereadores em destaque

Inauguração do Centro de Treinamento do 
Pedro Zaramella é sucesso entre amigos
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Pedro Zaramella com o seu pai Marcos Zaramella (Marcão).

Marcos Zaramella faz 53 
anos, inaugura nova sede, e 

convida a todos para o evento 
das crianças em dezembro

Prefeito Inho Taino de Biritiba Mirim
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Editorial

Crise hídrica

Devastação ambiental e 
falta de programas de pro-
teção e recuperação dos 
mananciais resultam em 
situação “bastante preocu-
pante” no estado.  A popu-
lação da Grande São Paulo 
está em risco de viver uma 
nova crise de abastecimen-
to, ainda mais grave do 
que a registrada nos anos 
de 2014 e 2015, quando 
os sistemas Cantareira e 
Alto Tietê quase secaram. 
Desde outubro de 2020 
as chuvas na região estão 
abaixo da média e o último 
outono foi o mais seco em 
20 anos, com recorde em 
abril, quando choveu ape-
nas 7% do esperado para 
todo o mês. 

Dados da Sabesp mostram 
que hoje, todos os reserva-
tórios estão no pior nível 
dos últimos cinco anos. No 
conjunto das represas, o 
volume de água é 20% me-
nor do que o registrado em 
2013, ano anterior à última 
seca. A situação é conside-
rada grave por especialis-
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tas em recursos hídricos, 
que cobram da Sabesp e 
do governo de João Doria 
(PSDB) o reconhecimento 
do problema. 

A sugestão é que o estado 
comece a aplicar medidas 
para redução do consumo 
de água imediatamente. 
Inclusive para o setor eco-
nômico, responsável pela 
maior parte da demanda.
Conselheiro do Obser-
vatório Nacional dos Di-
reitos à Água e ao Sane-
amento, Amauri Polachi 
explica que a devastação 
ambiental e a falta de 
programas de prote-
ção e recuperação dos 
mananciais são a causa 
principal da crise. Mas, 
embora a situação seja 
“bastante preocupante”, 
como adverte, o gover-
no está em “um processo 
de negação dessa situ-
ação crítica. E na crise 
que se iniciou em 2013 e 
foi prolongada até 2015, 
isso foi extremamente 
prejudicial”.

No dia 9 de setembro o vere-
ador Tião de Biritiba Mirim 
solicitou ao prefeito Inho 
Taino um apelo para que 
juntamente com a população 
do bairro do Nirvana fi cas-
sem em alerta e denunciasse 
aos diversos furtos segundo 
o vereador, que vem aconte-
cendo na obra de revitaliza-
ção do Parque do Nirvana.
O Parque do Nirvana é um 
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dos parques que deverão ser 
entregues a população na 
gestão do prefeito Inho, po-
rém o vereador Tião diz que 
os furtos só atrasam as obras 
e quem perde é a população. 
Em breve, se não houver mais 
casos de furtos, o Parque de-
verá ser reaberto como um 
novo ponto turístico da ci-
dade.Confi ra o que o prefei-
to postou em sua rede social, 

juntamente com o vereador 
Tião: “Hoje no Parque do Nir-
vana estive com o vereador @
tiaovereadorc em vistoria ao 
parque e pedimos o apoio de 
todos pois infelizmente o lo-
cal tem sido alvo de furtos. 
Vamos juntos cuidar do pa-
trimônio da cidade. Em caso 
suspeito, denuncie no 190 da 
polícia militar e nos canais de 
comunicação da prefeitura.”

Opinião

Vereador Tião na sessão da Câmara Municipal

Foto: diarioesp.com.br

Parque deve ser Inaugurado em breve

Vereador Tião faz apelo juntamente 
com o prefeito Inho Taino, para po-
pulação fi car em alerta e denunciar 

furtos no Parque do Nirvana
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PREFEITO ECONOMIZA E PAGA DÍVIDAS

Prefeito de Biritiba Mirim Inho Taino anun-
cia ter pago mais de 2 milhões de precatórios 
(são dívidas ajuizadas na justiça que tem quer 
ser pago), segundo o prefeito em sua gestão 
no passado (2016) ele não teria deixado ne-
nhuma dívida de precatórios para os sucesso-
res, porém essas dívidas de precatórios que o 
prefeito assumiu, somam-se cerca 5 milhões e 
600 mil reais, o pagamento é necessário para 
que se mantenha o nome limpo da prefeitura. 
O pagamento no valor de 2 milhões se dá me-

diante ao efeito de economia, e gestão pública, 
economizando cada centavos para deixar as 
contas em dia. 
O dinheiro que era para se fazer e realizar 
obras em benefício da população, está sendo 
gasto com precatórios obrigatoriamente ajui-
zados na justiça. Em documento apresentado 
pelo prefeito Inho Taino mostra-se ter pago a 
ordem de um depósito de mais de 2 milhões 
de reais pago ao Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo.

Uma ação promovida pelo Fundo Social de 
Solidariedade com o apoio da Secretarias Mu-
nicipais de Cultura e Turismo, reuniu no úl-
timo domingo dia 12, voluntários, servidores 
municipais de diversas secretarias que pres-
taram apoio ao evento e cerca de 65 partici-
pantes no primeiro Passeio Ecológico da Bike 
Solidário, com saída do Barracão Cultural até 
a igreja do bairro de Santa Catarina. Ao fazer 
sua inscrição, com dois litros de leite, o Fun-
do Social entregou a cada participante, um kit 
lanche com biscoito, suco, frutas e “squeeze”,e 
ao término do passeio, diversos brindes foram 
sorteados.

O vereador Marcião do Busão fez 
uma moção de aplausos a empresa 
que teria colaborado com o fundo 
social, (empresa ônibus ao qual tra-
balha). Aproveitando o momento, o 
presidente da casa de leis Leonardo 
Raposão parabenizou a empresa, mas 
também fez duras críticas ao trabalho 
prestado pela empresa que vem cau-
sando muito desagrado aos usuários 
que utilizam os serviços. Segundo 
o vereador Raposão a empresa foi 
convidada a dar explicações sobre as 
reclamações dos munícipes que têm 
vivenciado problemas com os servi-

ços prestados (ou a falta da prestação 
de serviços adequados), reclamações 
como falta de ônibus, horários desa-
justados  e super lotação, ao qual o 
vereador comenta que o representan-
te da empresa, que seria “Nelson” que 
esteve presente da câmara foi “Arro-
gante”, muito “Desrespeitoso”, sem 
respeito nenhum com os usuários do 
transporte público e também com os 
vereadores, nas palavras do vereador.
“Só não coloquei ele para fora aqui 
(da câmara) porque tinha pessoas 
convidadas aqui, e também o pre-
feito” Comenta o vereador Raposão 

indignado. E solicitou ao vereador 
Marcião do Busão que solicitasse 
uma nova reunião com os represen-
tantes da empresa para discutir sobre 
este assunto. 
De acordo com a gravidade da situ-
ação, o presidente da câmara empe-
nhado em resolver a situação, diz que 
fará de tudo para resolver a situação, 
e todas alternativas não serão descar-
tadas, membros do consórcio, da em-
presa até a EMTU podem ser convo-
cados para esclarecimentos, vereador 
mobiliza vereadores e devem acom-
panhar a situação.

Biritiba Mirim

Prefeito Inho Taino Primeira Dama Beta do Inho e prefeito Inho

Fundo Social organiza Passeio Ecológico da Bike Solidário

Prefeito Inho Taino paga mais de 2 milhões em precató-
rios da Prefeitura ajuizados na justiça

Serviços da empresa de ônibus é questionada pelo vereador Raposão



diarioesp.com.br Edição 13 - 15 de setembro a 15 de outubro - Ano 2021 DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

4

Na sexta-feira (10) de setembro foi re-
alizado um encontro entre amigos no 
sítio Tropa de Muares realizado pelo 
empresário Marcos Zaramella onde foi 
comemorado seus 53 anos. E também 
foi a inauguração da nova sede de trei-
namentos de equinos e animais através 
do seu fi lho Pedro Zaramella ganhador 
de diversas premiações do ramo. 

O evento com os amigos do Marcão 
foi realizado na parte superior do seu 
sítio onde agora é o local de compra, 
venda e treinamentos de animais dos 
mais diversos, moradores e personali-
dades participaram e puderam presti-
giar o aniversário do Marcão e também 
a nova sede. O espaço do Tropa de Mu-

ares também está todo reformulado, 
disponível para locações para eventos.
Marcos Zaramella também já prepara 
o novo evento: “29ª Festa das Crian-
ças e Nossa Senhora Aparecida – Uma 
Ação Entre Amigos” que deverá ser dia 
18/12/2021. O evento teve início na 
sede Tropa de Muares com a carreata 
com Santa e o Papai Noel a partir das 
10h, com entregas de presentes para a 
criançada nos bairros, e também en-
trega de marmitas e lanches para as 
pessoas carentes. 
O evento deverá acontecer com apoio 
de militares, policiais civis, bombeiros, 
polícia ambiental, delegado, padre e 
voluntários com a população em geral. 
Não percam é dia 18/12.

Marcos Zaramella faz 53 anos, inaugura nova sede, e 
convida a todos para o evento das crianças em dezembro

Biritiba Mirim
SÍTIO TROPA DE MUARES

Foto: diarioesp.com.br

Pedro Zaramella e seu fi lho Marcos Zaramella

Integrantes Comitiva Três Corações

Inauguração do Centro de Treinamento do Pedro Zaramella é sucesso entre amigos
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Vereador Luiz Paulo Mon-
teiro de Araújo (PL) apre-
senta Trabalhos, algumas 
indicações e requerimentos 
fazem parte dos trabalhos 
realizados na 23ª Sessão Or-
dinária do dia 08/09/2021.
Alguns indicações demons-
tram preocupações com 
manutenções com as estra-
das do município:
Indicação nº 436/2021, soli-
cita ao Senhor Prefeito Car-

los Alberto Taino Junior, que 
o mesmo interceda junto ao 
Setor Responsável, para que 
faça o recapeamento asfál-
tico na Rua Alice da Silva 
Matoso, situada no Bairro 
Jardim Pereira nesta cidade.
Outras indicações demons-
tram preocupação com as 
manutenções de lâmpadas 
queimadas nos bairros:
Indicação nº 437/2021, so-
licita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Ju-
nior, que o mesmo interceda 
junto ao Setor Responsável, 
para que seja feita a devida 
manutenção das lâmpadas 
queimadas na Rua Maria da 
Conceição Xavier, situada 
no Bairro do Castelano.
E no requerimento podemos 
notar que são observações 
ao qual o vereador ques-
tiona a prefeitura a suposta 
falta de alguns funcionários 

nos setores mencionados:
Requerimento nº 104/2021, 
Requer ao Senhor Prefeito 
Carlos Alberto Taino Junior, 
que o mesmo solicite junto 
ao Setor Responsável, as se-
guintes informações:

           1 - Qual o motivo da 
falta de funcionários na Jun-
ta Militar da cidade?
           2 - Qual a medida está 
sendo tomada para suprir a 

falta de funcionários?
Lembrando que o vereador 
faz um trabalho de campo, 
como nas últimas semanas 
esteve em escolas munici-
pais, fi scalizando e provan-
do da qualidade das me-
rendas escolares, e também 
esteve presente em alguns 
bairros onde os moradores 
solicitaram sua presença 
para ver de perto os proble-
mas.

5

Projeto de Lei do Vereador Luiz Paulo poderá garantir mais 
saúde nas escolas através de check-ups se não for vetado

Biritiba Mirim
VEREADOR FAZ COBRANÇAS

Vereador Luiz Paulo fi scaliza manutenções nas estradas, nas Iluminações e merendas nas escolas
O vereador usou a tribuna e muito feliz por ter aprova-
do o projeto na casa de leis, referente ao requerimento 
do vereador Marcos Paulo, se fosse levar a risca nem 
seria necessário o vereador Luiz fazer este projeto e 
o vereador Marcos Paulo um requerimento, já que 
o art. 107 da lei orgânica diz o seguinte: Assistência 
Médica e Odontológica, nos ensinos municipal é de 
caráter obrigatório, então não haveria necessidade de 
uma campanha ou um projeto para instituir isso, uma 
vez que já deveria estar sendo aplicado e muito por-
que o art. 208 da mesma lei Orgânica do Município 
diz: O Município garantirá o direito ao atendimento 
integral do indivíduo, abrangendo a promoção, pre-
venção e recuperação, neste caso seria prevenção. 
Segundo o vereador o projeto foi realizado com o 
objetivo de ser realizado já que segundo o vereador 
o município tem um laboratório que custa R$49 mil 

reais por mês para fazer exames, 3 auxiliares de saú-
de bucal, dois dentistas, 7 psicólogos, 3 pediatras 
e um orçamento de 20 milhões de reais para ser 

feito isso. E comenta: “Pode até parecer hipocri-
sia, mas eu sou o que mais torce para o prefeito, 
porque eu amo essa cidade!” E diz mais: “Tem 
mesmo que fazer Parque, tem mesmo que fazer 
asfalto, tem mesmo que fazer as escolas, mas 
já aviso para todos, nós vamos receber mais 

um veto aqui, e digo para população aqui 
e também para o prefeito, não se apeque-

ne senhor prefeito o senhor foi abençoado 
por Deus e teve 3 mandatos  na frente da 
cidade, isso nunca aconteceu, então o 

senhor por ser um cara abençoado por 
Deus respeite o trabalho desta casa, 
respeite o trabalho desses vereadores, 
nós temos um jurídico extremamente 
técnico e tudo que se faz aqui é vetado 
lá em cima, então se esse vereador viu 

através de um requerimento ser gas-
to 1 milhão de reais em aluguel de 

carro, eu acho que podemos em-
penhar a mesma quantia na 

saúde de nossas crianças.

“Projeto de Lei do vereador Luiz 
Paulo Monteiro foi aprovado na 
Câmara na sessão do dia 30 de 
agosto, para que seja instituído 
um check-up nas crianças no 
início do ano letivo. 
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Vereador Prof. Evandro de Paula
mostra trabalho em seu mandato Vereador Mineiro um dos vereado-

res mais atuantes de Salesópolis

SALESÓPOLISESPORTE

Cidades

O mandato do vereador Prof. Evan-
dro de Paula tem sido eficiente, 
além de ser esportista proprietário 
de academia com diversos alunos 
o vereador tem mostrado diversos 
trabalhos de fiscalização e cobran-
ças na área do esporte, e não só isso 
em outras áreas além do esporte 
também tem sido de grande valia 

para os munícipes que são contem-
plados com as melhorias da cidade.
Um exemplo é a roçada em torno 
da Capela de Santa Cruz que fica 
em frente a escola Adhemar Boli-
na, que foi atendimento o mesmo 
agradeceu o Marcelo e a equipe, e 
também o prefeito Inho Taino que 
atendeu a solicitação.

O vereador também intermediou 
o Curso promovido pelo SENAR, 
SINDICATO RURAL DE BIRITI-
BA MIRIM e FAESP  com apoio do 
Sítio Casa de Pau que foi realizado 
nos dias 20 à 23 de Setembro. um 
incentivo a qualificação profissio-
nal dos munícipes da cidade com 
cursos profissionalizantes. o curso 

gratuito foi de Piscicultura, cultivo 
em tanque escavado. E no dia (22) 
esteve prestigiando a primeira Mis-
sa Campal aos Ciclistas, realizada 
no Pátio da Igreja de Santa Catari-
na de Alexandria. E parabenizou a 
Paróquia Santa Luzia pela realiza-
ção da Missa e a todos que partici-
param.

O vereador Paulo Monteiro o Mi-
neiro (PL) é um dos vereadores 
mais atuantes do município de Sale-
sópolis e tem mostrado um bom de-
sempenho em sua vereança em sua 
legislatura, como é uma das perso-
nalidades mais conhecidas em meio 
aos munícipes muito por conta de 
sua boa liderança e também de seu 
restaurante onde diversos políticos 
entre vereadores, prefeitos, deputa-
dos estaduais e federais já estiveram 
lá para provar os sabores da cozi-
nha Mineira na região e também ter 
aquela prosa boa onde se comenta 
de tudo, principalmente dos proble-
mas que podem ser solucionados.
Falando sobre as próximas eleições, 
o vereador comenta que o grupo do 
PL é forte na região e fará diversos 
candidatos com nomes que muitos 
já conhecem pelo ótimo trabalho na 
região do Alto Tietê.

Além de ser um ótimo articulador 
político Mineiro também conta 
com diversos amigos e parceiros, 
que apoiam suas propostas e ideias, 
e é chamado para eventos e festas e 
sempre que possível comparecer, o 
último evento ao qual esteve presen-
te foi no encontro de amigos no sítio 
do empresário Marcos Zaramella 
onde foi comemorado seu aniver-
sário, inauguração do Centro de 
Treinamento do filho dele o Pedro 
Zaramella. Mineiro comenta que 
também um evento no final do ano 
realizado pelo empresário, evento 
de Natal das Crianças  e Nossa Se-
nhora Aparecida, uma ação social 
com entrega de brinquedos, doces e 
marmitas para as famílias carentes, 
ao qual convida a todos que quise-
rem ajudar e ser voluntário no even-
to que acontecerá  no dia 18 de de-
zembro, no Sítio Tropa de Muares.

Vereador Mineiro em seu Rancho

Foto: diarioesp.com.br

Foto: diarioesp.com.br
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O curso foi realizado pela FAESP, 
SENAR e Sindicato Rural de Bi-
ritiba Mirim, onde o vereador e 
empreendedor da área da agricul-
tura Toshi Omura teve sua parti-
cipação em ceder o espaço em seu 
sítio localizado no bairro do Rio 
Acima. O projeto do curso teve 
como objetivo lecionar aulas prá-
ticas e teóricas de manutenções e 
operações de tratores com dura-
ção de 5 dias, com início no dia 6 
de setembro e finalizado no dia 10 
de setembro de 2021, onde os alu-
nos receberão ao final do curso o 

certificado de capacitação. O ve-
reador Toshi comenta que o Sin-
dicato Rural, SENAR juntamente 
com a prefeitura tem trazido tra-
zido diversos cursos em diversas 
áreas, jardinagem, manutenção 
de roçadeiras, de panificação en-
tre outros, e enfatiza para que os 
munícipes fiquem atentos as essas 
oportunidades disponibilizadas e 
participem para se qualificar para 
o mercado de trabalho principal-
mente neste momento em que o 
país se encontra com falta de mão 
de obra qualificada.

Vereador Toshi Omura esteve na tar-
de desta terça-feira (3) no bairro do 
Rio Acima acompanhando as me-
lhorias na estrada juntamente com a 
equipe do setor de obras da Prefei-
tura Municipal, acompanhado pelo 
responsável Adalton, nesta região 
cada vez mais aumenta-se o tráfe-
go de pessoas e veículos (inclusive 
veículos pesados). Segundo infor-
mações o vereador tem solicitado às 

manutenções periódicas devido jus-
tamente ao aumento do tráfego.
 
O vereador também tem conversado 
com o prefeito Inho Taino e segun-
do informações o trecho da estrada 
do Rio Acima também deverá ser 
amplamente recapeada até mesmo 
asfaltada, assim que as documenta-
ções estiverem ok, de acordo com o 
cronograma.

FAESP, SENAR e Sindicado Rural de Biritiba Mirim 
realizam curso na cidade com apoio do vereador e 

empreendedor Toshi Omura
Toshi acompanha manutenções da 
Estrada do Rio Acima juntamente 

com a equipe de Obras da Prefeitura

TRABALHOS DO VEREADOR TOSHI OMURA
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