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Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Editorial desta 
edição: Natal e 

Ano Novo
As festas de fi m de ano estão 

chegando com panetones, pisca-
-pisca, bons drinks...

Vereador Mineiro e 
Associação pensando 
em Você
Associação Pensando em 
Você fecha o ano de 2021 
com muita satisfação...
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Confi ra as notícias dos 
vereadores em destaque

Especial Fim de Ano

Autoridades fazem balanço do ano de 2021, vem aí 2022
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29ª Festa das Crianças, mais de 4 mil 
pessoas comparecem ao evento

Prefeito Inho Taino faz balanço e mostra resultados das conquistas. Organizador Marcos Zaramella realiza evento com amigos e parceiros. “Foi um sucesso!”.
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Em entrevista exclusiva ao 
Diário, na quarta-feira (15), 
o prefeito de Biritiba Mirim, 
Carlos Alberto Taino Júnior 

(PL), o Inho, fez balanço de 
sua gestão à frente do Exe-
cutivo e explanou as difi cul-
dades encontradas...

No domingo (19) ocorreu 
a grande festa das crianças 
que movimentou milhares 
de crianças, de acordo com 

informações mais de 4 mil 
pessoas entre jovens e adul-
tos compareceram ao even-
to. A 29ª Festa das Crianças 

e Nossa Senhora Aparecida é 
um evento tradicional na ci-
dade que conta com diversos 
apaiadores...

DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

Vereador Mineiro e 
Associação pensando 
em Você
Associação pensando 
em Você
Associação pensando 
Associação Pensando em 
Você
Associação Pensando em 
Você
Associação Pensando em 

 fecha o ano de 2021 
Associação Pensando em 

 fecha o ano de 2021 
Associação Pensando em 

com muita satisfação...

Pág. 3 Pág. 3

Pág. 6, 7



diarioesp.com.br Edição 15 - Especial Fim de Ano - 24 de dezembro - Ano 2021 DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

2

Editorial
Natal e Ano Novo

As festas de fi m de ano 
estão chegando com pa-
netones, pisca-pisca, bons 
drinks, lista de desejos 
para 2020 e, claro, encon-
tros familiares que rendem 
bons (e bizarros!) momen-
tos. Não tem como fugir. 
Todo mundo tem um tio 
ou tia que faz a piada do 
pavê, pergunta dos namo-
radinhos, quer dar rumo 
à sua vida fi nanceira em 
plena ceia de Natal, faz co-
mentários sobre seu peso 
e se mete em assuntos que 
te dão vontade de se te-
letransportar dali. Aff ! Já 
passou por isso? De certa 
forma engraçado, mas há 
quem leva a sério, mo-
mentos religiosos, ceia de 
natal  e muitos presentes. 
E falando de presentes a 
criançada não pode ver 
um Papai Noel que já sai 
correndo para ver. Tam-
bém tem os enfeites de na-
tal, cada cidade tem a sua 
forma de expressar o natal 
com luzes e objetos para 
fotos. O ano já se foi, es-
tamos chegando em 2022, 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

logo as pessoas voltam à 
realidade em janeiro (ou 
depois do carnaval).  Com 
tantas coisas acontecendo 
em 2021 que não há mais 
nada de ruim a esperar em 
2022, somente a esperança 
de notícias melhores, tem 
também as eleições ao qual 
políticos já se articulam e 
bolam suas estratégias.
Por outro lado, a maioria 
dos empresários não veem 
a hora das coisas voltarem 
totalmente ao normal, 
quem ver as vendas deco-
larem principalmente no 
varejo, esperamos todos 
nós que não venha mais 
nenhuma variante e que 
não seja necessário mais 
doses de vacinas (já esta-
mos na terceira dose).
Bom, para fi nalizar eu 
quero agradecer todos 
os leitores, anunciantes e 
parceiros, do nosso jornal 
impresso e on-line, conte 
conosco no próximo ano, 
com muita notícia boa, 
boas festas, Feliz Natal e 
que 2022 seja o seu melhor 
ano de todos!

“O povo não espera que um 
político seja aquela pessoa 
afastada do cotidiano da ci-
dade, pelo contrário. É pre-
ciso simplicidade para que 
o político, principalmente o 
vereador, possa realmente 
entender as necessidades da 
população. Essa tem sido a 
minha essência na Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim”. 
Com essas palavras, o verea-
dor Sebastião de Souza (PTB), 
o Tião, resumiu a sua atua-
ção no Legislativo da cidade. 
Ao fazer um balanço do 
mandato em 2021, Tião fez 
questão de apontar as inú-
meras indicações realiza-
das ao longo do ano para 
comemorar a conquista de 
melhorias a partir desse tra-
balho sempre atento às ne-
cessidades da população. 
Uma das indicações foi feita 

O vereador Marcos Paulo 
mais conhecido como Tu-
caninho, fala das con-
quistas em seu man-
dato no legislativo 
em 2021. O vereador 
comenta que obteve 
com sucesso algumas 
emendas para o mu-
nicípio, como uma 
emenda parlamentar 
no valor de R$350 
mil para infraestru-
tura através do depu-
tado estadual Marcos 
Damásio. Obteve 
também uma emen-
da parlamentar para 
reforma da quadra de 
esportes EMEF He-
lena Ricci Barbosa, 
através do deputado 
federal Marcio Alvi-
no. E também uma 

emenda parlamentar para 
aquisição de tratores no valor 

de R$440 mil também através 
do deputado Marcos Damá-

sio. E enfatiza que também 
participou da conquista 
da iluminação pública na 
primeira fase. E algumas 
emendas impositivas mu-
nicipal, destinando re-
cursos para as seguintes 
secretárias: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e lazer, e Secretaria Muni-
cipal de Agricultura. “Tra-
balhei muito para obter as 
conquistas para o municí-
pio, apesar das difi culda-
des da cidade em meio a 
pandemia, podemos dizer 
que foi produtivo, agra-
deço a todos munícipes e 
desejo um feliz natal e um 
prospero ano novo!” Fina-
liza o vereador Tucaninho.
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logo na terceira sessão do ano, 
em 17 de fevereiro, quando o 
vereador solicitou ao prefeito 
Carlos Alberto Taino Júnior 
(PL), o Inho, que determi-
nasse a realização de serviços 
de manutenção, motonive-
lamento e cascalhamento na 
Estrada Municipal, no Nir-
vana, além de outras vias do 
bairro.  “O resultado está lá, 
para quem quiser ver. E vol-
to a dizer: essa atenção do 
prefeito ao Nirvana foi gra-
ças ao nosso pedido, e que 
também só chegou à Câmara 
Municipal porque o povo me 
procurou para cobrar esse be-
nefício para o bairro. Hoje, o 
Nirvana está muito melhor, 
graças à união da Câmara 
com o prefeito”, frisou Tião. 
Outros temas de interes-
se público estão sempre na 
pauta de indicações do ve-

reador, tais como iluminação 
pública, melhorias na sina-
lização viária, manutenção 
e recapeamento de estradas, 
limpeza e roçada de vias pú-
blicas, entre outros assuntos. 
Tião também apresentou 
Projetos de Lei ao longo do 
exercício de 2021, com des-
taque para iniciativas que vi-
sam garantir o nome ofi cial 
de ruas no bairro do Nirvana, 
para que os moradores não 
tenham mais a difi culdade bá-
sica de explicar onde moram. 
“Encerro 2021 agradecendo 
a toda a população de Biriti-
ba Mirim pela confi ança em 
mim depositada. Podem ter 
certeza de que, em 2022, vou 
procurar fazer ainda melhor, 
sempre visando o interesse 
público. Desejo boas festas a 
todos, com um próspero ano 
novo”, concluiu.

Opinião

Vereador Tião na Câmara de Biritiba Mirim

Sempre próximo da população de Biritiba

Vereador Tião mantém 
marca de mandato

Vereador Marquinho Tucaninho

DIÁRIO
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Em seu primeiro ano de 
mandato como vereador de 
Biritiba Mirim, o vice-pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Toshi Omura (PSD), 
comemora o fato de ter ido 
muito além das obrigações 
que o cargo lhe impõe, que é 
legislar e fiscalizar. Defensor 
da união de toda a classe po-
lítica em prol do bem-estar 
da população biritibana, ele 
tratou de se unir aos colegas 
do Legislativo para buscar, 
em conjunto, uma série de 
melhorias para a cidade.  
No balanço de 2021, Toshi 
já tem um pacote de emen-
das de R$ 2,04 milhões (dois 
milhões e quarenta mil re-
ais) garantidos para Biriti-
ba Mirim por meio de seu 

trabalho direto e em parce-
rias. Os recursos beneficiam 
desde a área da saúde - que 
está na linha de frente de en-
frentamento à pandemia de 
coronavírus há quase dois 
anos -, ao setor de manu-
tenção da cidade, incluindo 
as estradas rurais, algo que 
foi defendido pelo vereador 
desde a campanha de 2020. 
De acordo com o parlamen-
tar, o partido político não 
pode estar acima dos inte-
resses da população. Prova 
disso é que ele contou com o 
apoio de deputados estadu-
ais e federais de diferentes 
partidos ao longo de todo o 
ano, conseguindo assegurar 
os benefícios para a cidade. 
Somente o deputado es-

tadual Marcos Dama-
sio (PL) encaminhou R$ 
1,14 milhão (um milhão, 
cento e quarenta mil re-
ais) para Biritiba Mirim.  
Além da emenda de R$ 440 
mil para a aquisição de tra-
tores e R$ 200 mil para a 
área da saúde, cujos pedidos 
foram feitos pelo mandato 
de Toshi, Damasio também 
encaminhou R$ 500 mil 
para investimentos na área 
de infraestrutura. Esse re-
curso foi liberado a partir 
de uma solicitação conjunta 
com os também vereadores 
Emerson Aparecido (PSD), 
o Emerson Eletricista, Lu-
ciléia Santos (PL), a Luci-
léia do Valdivino, e Marcos 
Paulo de Almeida (REP), 

o Marquinho Tucaninho.  
“O trabalho fica muito mais 
reforçado quando o pedido 
é coletivo. Por esse motivo, 
decidi trabalhar em con-
junto com os demais cole-
gas para trazer resultados 
para a cidade, pois foi para 
isso que fomos eleitos ve-
readores”, apontou Toshi.  
Outras parcerias com Emer-
son Eletricista também ga-
rantiram R$ 750 mil via o 
mandato do deputado fede-
ral Marco Bertaiollli (PSD), 
com R$ 250 mil destinados 
para a área da saúde e R$ 
500 mil para a reforma da 
Escola Municipal *Maria 
Teresa de Melo, no bairro 
Nova Biritiba. Há, ainda, 
R$ 150 mil do deputado 

Estevam Galvão (DEM) 
para a área da saúde. * 
 
SOCIAL – Toshi Omura 
também trabalhou mui-
to na área de incentivos 
de projetos sociais da ci-
dade ao qual vem se de-
dicando periodicamente. 
 
EMENDAS IMPOSITIVAS: 
De 1.2% da arrecadação do 
município que os vereado-
res têm direito o vereador 
Toshi Omura encaminhou 
juntamente com outros 
vereadores R$37 Mil para 
compra compra de um ve-
ículo (Van) e mais R$37 
mil para compra de pedras 
três, referente a sua parte da 
emenda impositiva.

Mandato de resultados: Toshi Omura conquista mais 
de R$ 2 milhões em emendas para Biritiba

TRABALHOS DO VEREADOR TOSHI OMURA

Foto: diarioesp.com.br

Vereador Toshi Omura na Câmara Municipal de Biritiba Mirim
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29ª Festa das Crianças em Biritiba Mirim
movimenta milhares de crianças

Biritiba Mirim
GRATIDÃO

Zaramella agradece a todos os voluntários, “Obrigado de coração, ser voluntário é ser especial”

No domingo (19) ocorreu 
a grande festa das crianças 
que movimentou milhares 
de crianças, de acordo com 
informações mais de 4 mil 
pessoas entre jovens e adul-
tos compareceram ao even-
to. A 29ª Festa das Crianças 
e Nossa Senhora Aparecida 
é um evento tradicional na 
cidade que conta com diver-
sos apoiadores, colaborado-

res e amigos do organizador 
do evento Marcos Zara-
mella, onde foram distribu-
ídos diversos brinquedos, 
pipoca, hot dog, suco, e al-
moço para todos os presen-
tes. E também não podemos 
deixar de registrar a carreata 
que ocorreu em torno da ci-
dade, levando o Papai Noel e 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, bem organizada.

O papai Noel que veio de he-
licóptero não veio por conta 
da ventania no dia, mas isso 
não impediu a alegria da 
criançada, pois o papai noel 
estava lá e foi um sucesso.
A organização do evento 
contou com medidores de 
temperatura e também álco-
ol em gel para os populares, 
além da presença dos bom-
beiros no local.

Marcos Zaramella organi-
zador do evento comen-
ta que ficou surpreso com 
tantas pessoas no evento 
de final de ano, as pessoas 
não esqueceram e vieram 
participar, “Me sinto muito 
agradecido a todos os par-
ticipantes, colaboradores, 
patrocinadores a todos en-
volvidos, ano que vem tem 
mais e já vamos preparando, 

Deus abençoe a todos, Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo” 
Finaliza Zaramella.
Como em todo ano após o 
evento é realizado um DVD 
com imagens do Evento, é 
postado também o evento 
no canal no Youtube, para 
que todos os participantes 
e toda a população possa 
acompanhar como foi a or-
ganização.

Foto: diarioesp.com.br Foto: diarioesp.com.br Foto: diarioesp.com.br
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Vereador Luiz Paulo usa 
o plenário da Câmara na 
sessão do dia (13) para 
falar das conquista da le-
gislatura de seu primeiro 
ano na Câmara Municipal, 
e enfatiza uma das princi-
pais conquistas, a LEI DE 
ISENÇÃO DE IPTU para 
pessoas ou dependentes 
com câncer ou doenças 
raras, a LEI DE PROMO-
ÇÃO A DIGNIDADE 
MENSTRUAL que obriga o 
poder público a distribuir 
absorventes a jovens e mu-
lheres em caráter de vulne-
rabilidade e a lei BANCO 
DE MEDICAMENTOS 
que permite doação de re-
médios de pessoas físicas e 
jurídicas.

Já na área de educação o 
vereador comente que in-
felizmente a mais impor-
tante conquista foi vetado 
pelo executivo, a Lei que 
instituía a CAMPANHA 
DE CHECK-UP ESCOLA 
onde um profissional de 
oftalmo, dentista, psicólo-
go e pediatra poderia estar 

a disposição nas escolas.

O nobre vereador ainda 
fala da Lei que prévia a re-
gularização da Zona Azul 
que segundo o vereador “a 
mesma foi plagiada pelo 
prefeito” que teve 10 meses 
para resolver a zona que a 
Zona Azul virou uma fá-
brica de multas. Nas pala-
vras do vereador.

Parte dos vereador briga-
ram junto com o vereador 
Luiz e votaram contra algu-
ma situações que veemen-
temente eram arbitrária ao 
pensamento que vinha de 
encontro com a maioria, 
votaram contra o aumento 
da alíquota do funciona-
lismo que os mesmo passa 
pelo congelamento da Lei 
173/20, a forma que o dis-
sídio foi enviado a Câmara 
e retirado pelo executivo 
que segundo o vereador 
era com a ideia de vender 
um sonho de um reajuste 
aos funcionários de algo 
próximo a 9%.
Encabeçou também com a 

luta contra a polêmica taxa 
de lixo que era explícito 
o quão a população seria 
prejudicada com isso, mui-
to porque havia a promessa 
do executivo da municipa-
lização do serviço de cole-
ta.

Fiscalizou as unidades 
de saúde e P.A chegou ao 
ponto do vereador ter que 
mandar água para uma 
unidade, visitou as escolas 
e creches, fiscalizou a me-
renda das crianças, comeu 
a comida que era servido 
às crianças.
Trouxe campanhas para 
cidade como o mutirão de 
castração e agora no início 
do ano mutirão da saúde 
onde estará fazendo Ul-
trassonografias e não gas-
tou 1 centavo de dinheiro 
público.
Foi atrás de emendas, onde 
uma das ruas do Alvorada 
será asfaltada.

Usou as emendas imposi-
tivas, algo que era Lei mas 
não era aplicada a LOA do 

município onde direciona-
do quase 40 mil reais para 
a ESF Yoneda/Vista Alegre, 
mais 30 mil para reforma 
da Quadra de areia da Vila 
e mais 7,8 mil para APAE.

Para seu reduto eleitoral 
foi pedido absolutamente 
tudo, iluminação na Cam-
pos Sales assim como ou-
tras ruas do bairro tanto do 
Vista Alegre quanto Yone-
da, na Vila Santo Antônio 
e Vista Linda foi pedido 
de tudo desde a troca dos 
postes de madeira, ilumi-
nação, lombadas, poda de 
árvore, tapa buraco, cana-
leta para escoamento da 
água, limpeza das bocas de 
lobos onde Luiz Pualo jun-
to aos moradores tivemos 
que desentupir porque fa-
zia 6 meses que os mora-
dores sofriam com isso.
Junto a vereadora Luciléia 
Damasceno pediram o de-
sassoreamento do córrego 
Itaim.

Ligaram mensalmente na 
Secretaria de Habitação 

para saber das matrículas 
da cidade legal para a do-
cumentação da casa de to-
dos desses bairros.

E o vereador finaliza co-
mentando:

Resumindo não há solicita-
ção que não tenha chegado 
ao gabinete do prefeito se 
não foi feito é porque não 
havia o interesse da admi-
nistração.
Eu acredito que em 1 ano 
de mandato em relação 
aos bairros Jardim Yone-
da, Vista Alegre, Vila San-
to Antônio e Vista Linda 
apenas a roçada do corrego 
nas proximidades da Jair 
Leme mas lembrando que 
o mesmo de quase 1 km de 
extensão mas é roçado só 
onde é interessante para a 
administração, pintura da 
guia da Jair Leme e o gradil 
da ponte é pouco para um 
ano de mandato.
Mas em 2022 quando o 
prefeito bater aí na porta 
pedindo voto lembre desse 
2021…

Vereador Luiz Paulo fala do primeiro ano de sua le-
gislatura na Câmara Municipal e mostra trabalho

Biritiba Mirim
VEREADOR É UM DOS QUE MAIS FEZ COBRANÇAS

Desempenho do vereador fizeram a diferença nas comunidades
Foto: diarioesp.com.br

Vereador Luiz Paulo Monteiro Câmara Municipal de Biritiba Mirim
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Inho faz balanço de sua administração em 2021 e fala 
de planos para Biritiba Mirim a partir de 2022

PREFEITURA DE BIRITIBA MIRIM SAI DO VERMELHO

Em entrevista exclusiva ao 
Diário, na quarta-feira (15), 
o prefeito de Biritiba Mi-
rim, Carlos Alberto Taino 
Júnior (PL), o Inho, fez ba-
lanço de sua gestão à frente 
do Executivo, e explanou as 
dificuldades encontradas e 
as demandas solucionadas, 
além de fazer previsões para 
2022. O prefeito também 
fez elogios e agradeceu os 
deputados André do Prado 
(PL) e Marcio Alvino (PL) 
que, segundo ele, vêm tra-
zendo diversos recursos e 
não tem esquecido a cidade. 
Em questão de dificulda-
des, o prefeito enfatizou que 
reduziu drasticamente as 

folhas de pagamento para 
que o orçamento da pre-
feitura ficasse mais enxuto 
e para que as contas públi-
cas pudessem ficar em dia. 
Ele lembrou também que a 
prefeitura tem poucos re-
cursos e depende do Esta-
do e do Governo Federal. 
Com a economia em geral, 
a cidade deve melhorar no 
próximo ano, amplian-
do as melhorias também. 
“Infelizmente, deixaram 
uma dívida de R$ 35 mi-
lhões para a nossa gestão, e 
nós estamos honrando tudo. 
Além de pagarmos os preca-
tórios deixados pelos outros 
prefeitos, estamos manten-

do as nossas contas em dia, 
seja com fornecedores, seja 
com os funcionários públi-
cos. Os salários estão em 
dia, inclusive o 13º salário. 
A Prefeitura de Biritiba Mi-
rim está recuperando a sua 
credibilidade”, enalteceu. 
 
CIDADE EVOLUI - Ao fa-
lar de melhorias, o prefei-
to comentou que diversas 
obras estão em andamento, 
como o novo Parque da Ci-
dade, iluminação pública, 
creche do Jardim dos Euca-
liptos, e muitos outros se-
guem o cronograma. Como 
o jornal já publicou, Inho 
garantiu R$ 40 milhões 

em investimentos para a 
cidade somente com os 
apoios de André e Marcio. 
Uma delas é a Creche do 
Jardim dos Eucaliptos, cujas 
obras estão em pleno vapor. 
A construção, que teve iní-
cio em 2015, foi retomada 
nesse terceiro mandato do 
prefeito e deverá ser entre-
gue à população ainda no 
primeiro semestre de 2022. 
Vale ressaltar que a obra foi 
entregue por Inho, no final 
do seu segundo mandato, 
com dinheiro em caixa para 
finalizar os poucos detalhes. 
Em outubro, a cidade ga-
nhou um Parque Linear no 
bairro Nova Biritiba, ser-

vindo de novo portal de en-
trada da cidade. O espaço 
conta com pista de cami-
nhada, iluminação em led, 
parque infantil, área de con-
vívio e academia ao ar livre. 
Na ocasião, os deputados 
André e Marcio Alvino 
confirmaram um recurso 
de R$ 1 milhão para a cons-
trução de mais três parques 
nos bairros Jardim Vista 
Alegre, Jardim dos Euca-
liptos e Cruz das Almas.  
Também estão em anda-
mento as obras da Estra-
da do Rio Acima e das 
Ruas Sebastião Silva e 25 
de Março. Há, ainda, o 
projeto para construção 

Prefeito Inho Taino no gabinete da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim

Obras na Cheche do Jardim iniciam Prefeito e deputado conquistam mais convênios para a cidade

Foto: diarioesp.com.br
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Biritiba Mirim avança na administração do prefeito Inho 
Taino com apoio de deputados Estaduais e Federais

PARCERIAS QUE TRZEM RESULTADOS

da nova APAE, com 2,4 
mil metros de construção.
“Já executamos a primeira 
fase e ainda tem um outro 
recurso, da segunda fase de 
pavimentação do Nirvana. 
No Jardim do Eucaliptos 
fi zemos algumas ruas, com 
um recurso que eu deixei 
da minha época, três ruas. 
Também teve a pavimenta-
ção da Chácara do Nirvana, 
é uma rua de acesso à ave-
nida principal que dá aces-
so a outras ruas do bairro. 
Entre outras coisas que nós 
conseguimos e estão em 
licitação. São muitos pro-
jetos, muitos recursos que, 
no ano que vem, vamos 

estar colocando tudo em 
execução”, frisou o prefeito. 

OUTRAS PARCERIAS - 
Em sua campanha, Inho 
trouxe o slogan “Mudan-
ça Se Faz Com Trabalho” 
como palavra de ordem. 
E o trabalho, de fato, não 
para, inclusive com a par-
ceria de outros deputados. 
Prova disso é que, na pri-
meira quinzena de outubro, 
o prefeito assegurou mais 
R$ 250 mil em emenda do 
deputado federal Alencar 
Santana (PT). Já o deputa-
do estadual Jorge do Carmo 
(PT) encaminhou emenda 
de R$ 316 mil para a pre-

feitura utilizar no asfalta-
mento do Trecho II da Rua 
Sérvulo da Costa, também 
no Jardim dos Eucaliptos. 

ILUMINAÇÃO – Inho 
também se orgulha do fato 
de realizar o maior investi-
mento em iluminação pú-
blica na história de Biritiba 
Mirim, superando a casa de 
R$ 1 milhão. O programa já 
substituiu 619 lâmpadas de 
led na 1ª fase e vai substituir 
mais 587 lâmpadas em 76 
ruas de 14 bairros da cidade. 
“E, depois, estaremos avan-
çando nos bairros e regiões 
de chácaras. Até o fi nal des-
se mandato, pretendo dei-

xar a cidade como a popu-
lação merece: mais segura 
para o pedestre, o ciclista 
e até o motorista”, disse. 

SABESP – Também partiu 
do prefeito a iniciativa de 
retomar o contrato com a 
Sabesp. No início de dezem-
bro, Inho recebeu o diretor 
da autarquia, Ricardo Bor-
sari, além de uma equipe 
técnica da companhia, para 
o recebimento da minuta 
do termo de aditamento ao 
Contrato de Concessão. De 
acordo com Borsari, a pro-
posta estabelece novas me-
tas para universalização do 
saneamento na cidade, de 

modo a adiantar as entre-
gas e os investimentos que 
serão feitos no município.

SAUDAÇÃO – Ao concluir 
a entrevista, Inho deixou 
uma fala de esperança para 
2022. “Temos muito para 
avançar, e vamos conse-
guir. Conto com a colabo-
ração de todos, agradeço o 
apoio da minha equipe de 
trabalho, que tem se multi-
plicado para cumprir com 
as necessidades da popu-
lação. E para toda a popu-
lação, um feliz Natal e ano 
novo de muita prosperida-
de. Vamos melhorar cada 
vez mais a cidade”.

Deputado estadual Jorge do Carmo (PT) traz investimetos para Biritiba Mirim Deputado estadual Alencar (PT) traz investimetos para Biritiba Mirim

Prefeito Inho Taino e o Deputado Federal Marcio Alvino na inauguração do Parque Linear

Foto: diarioesp.com.br
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Vereador Evandro 
da academia finaliza 

o ano com
avaliação positiva

Associação Pensando em Você 
e Vereador Mineiro de Salesó-
polis desejam um Feliz Natal

ESPORTE SALESÓPOLIS

O vereador professor Evan-
dro da Academia avalia que 
seu primeiro mandato no 
legislativo foi positivo, onde 
vem representando o es-
porte na Câmara e também 
trouxe resultados em buscas 
de emendas.
Nesses 11 meses de mandato 
foram , 40 indicações, 36 re-
querimentos, 06 projetos de 
lei e 2 moções.

CONQUISTAS: O Deputa-
do Federal Roberto de Lu-
cena encaminhou através 
do vereador R$ 200 mil para 
aquisição de uma ambulân-
cia UTI, R$331.770,00 para 
construção de poço artesia-
no em local a ser estuda-
do para melhor atender a 
população e R$ 266.084,52 
para pavimentação asfáltica 
na rua 25 de Março, atual 
rua Celso Ducca, verba esta 
que estava parada a 5 anos e 

a pedido do vereador Evan-
dro a mesma será executada.
O Deputado Estadual Altair 
Moraes encaminhou uma 
Pista de Skate profissional 
de 400 metros quadrados 
para enriquecer a área es-
portiva do município.

Também participou de par-
cerias com organizadores 
de corridas e eventos, com a 
empresa Cia Suzano através 
de propriedades privadas, 
ajudando assim a fomentar 
o Esporte, Cultura e Turis-
mo na cidade. E finaliza di-
zendo: “Obrigada Prefeito 
Carlos Alberto Taino Júnior e 
a todas as secretarias que de 
uma forma ou outra apoiam 
este vereador”. Um agradeci-
mento em especial a minha 
família, amigos, alunos e elei-
tores por confiarem em meu 
trabalho. Desejo a todos Boas 
Festas!

Associação Pensando em Você fecha o 
ano de 2021 muita satisfação, com suas 
ações e projetos desenvolvidos. Inclusi-
ve encerra o ano com uma grande festa 
de Natal para quase 300 pessoas, onde 
quase 100 crianças associadas foram pre-
senteadas com Kits personalizados e  30 
crianças visitantes ganharam brinque-
dos. É o segundo ano e a festa cresceu. 
O padrinho o Vereador Mineiro patroci-
nou toda parte alimentícia deste evento 

além de apadrinhar uma das crianças. 
A Sueli (Su Bolo) doou 15kg de bolo  e 
também apadrinhou uma criança. O 
Marcos Zaramella da Tropa de Muares 
parceiro ajudou com brinquedos e jun-
tos conseguiram realizar sonhos, confor-
me agradecimento dos próprios associa-
dos. Agradecemos a todos voluntários e 
padrinhos Natalinos. E em 2022 teremos 
mais ações e projetos para desenvolver 
em prol da comunidade.

Vereador Professor Evandro em sua academia
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