
1 
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018.  

 

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2018, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador LOURIVAL 

BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, 

Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, 

Robério de Almeida Silva, Sérgio de Paula Franco, e Walter Machado de 

Almeida, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. 

O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente 

Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, Reinaldo Pereira 

Júnior, que procedessea chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 73 

do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 

da Câmara. O Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse 

a leitura da Ata da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de Setembro de 2018. O 

Nobre Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura das 

Atas. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. O Nobre 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Solicito de Vossa Excelência o 

meu afastamento que eu tenho assuntos a serem tratados no meu gabinete 

visto que não tem nenhuma matéria a ser discutida, por isso não fica 

prejudicada a minha ausência, muito obrigada!”. O pedido foi concedido pelo 

senhor Presidente. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Gostaria que Vossa Excelência dispensasse eu para que 

eu realize os trabalhos da CP.”. O pedido foi concedido pelo senhor Presidente. 

O Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria 

que o senhor me liberasse para dar continuidade nos trabalhos da CP, 

Comissão Processante, junto com o Vereador Marcelo. O pedido foi concedido 

pelo senhor Presidente.O Nobre Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente eu gostaria que fosse retirado de Pauta os 

meus Requerimentos de nº 203, 204 e 205/2018 e, ao mesmo tempo, gostaria 

também de pedir a solicitação de me retirar da Sessão, pois eu tenho trabalho 

aqui na Casa.”. O pedido foi concedido pelo senhor Presidente. O Nobre 

Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem: “Pedir também a retirada 

porque também tenho compromisso para resolver no meu Gabinete.”. O pedido 

foi concedido pelo senhor Presidente.O Nobre Vereador Walter Machado de 

Almeida solicita pela ordem: “Gostaria de pedir a autorização do senhor para 

me ausentar e que fosse constado em Ata o trabalho a ser retirado.”.O pedido 

foi concedido pelo senhor Presidente.O Vereador Fernando José Gonçalves 
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solicita pela ordem: “Tendo em vista a retirada dos Nobres Pares, infelizmente 

não existe quórum para tocar a Sessão.”. O Senhor Presidente Lourival Bispo 

de Matos responde: “Vereador, nós não temos matéria, realmente, 

significante à votação, então, como se diz, a Sessão, ainda que esteja um 

Vereador, eu toco ela realmente até o final, essa é a minha obrigação.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sim, eu até 

entendo, é que, regimentalmente, nós precisamos do quórum mínimo para que 

possa ser respeitada a Sessão, „né‟.”. O Senhor Presidente Lourival Bispo de 

Matos responde: “Mas é, como se diz, quando se tem, realmente, projetos de 

deliberação que sejam votados, a gente precisa, caso contrário, não.”. O Nobre 

Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Na Ordem do Dia 

consta alguns requerimentos e esses requerimentos precisam de uma rotação 

mínima e não tendo quórum...”. O Senhor Presidente Lourival Bispo de Matos 

responde: “Mas eles estão solicitando a retirada desses requerimentos. Está 

sendo/”.O Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Não, 

eu mantenho os requerimentos [inaudível]”. O Senhor Presidente Lourival 

Bispo de Matos responde: “A gente vai ler, aqueles que não foi pedido, 

realmente, vai ser lido na Sessão”.O Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco 

solicita pela ordem: “Se por motivo relevante ou irrelevante alguns Vereadores 

deixaram o Plenário, a matéria pode ficar prejudicada por falta de Vereadores, 

mas não por falta de matéria, porque temos matérias a serem discutidas.”. O 

Senhor Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Sim, sim. Os Requerimentos 

vão ser lidos”.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Na 

verdade, como não tem quórum, não faz sentido, nós não podemos/ como é 

que nós vamos aprovar os Requerimentos, por exemplo, do Vereador Sérgio, 

sem quórum? Eu acho que tudo bem as indicações, é simplesmente 

deliberação, mas os Requerimentos, para serem votados, precisa do quórum 

mínimo na Sessão.”. O Senhor Presidente Lourival Bispo de Matos responde: 

“Nós temos sete, não é? Nós temos sete Vereadores.”. O Senhor Presidente 

então solicitou a leitura do Ofício nº 134/2018. 1. Ofício nº 134/2018 - SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portaria n° 398 ao 417, 419 e 420/2018; *Decreto nº 

3361/2018.Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura das Indicações de nº 

145 e 146/2018. 1. Indicação nº 145/2018 de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que interceda ao departamento competente, providencie a colocação de quatro 

braços de luz de iluminação pública na Rua das Acácias e ao longo de sua 

extensão no Bairro Pomar do Carmo.Esta indicação reitera a indicação de n° 

117/2018. As referências das localidades são: 1 – 01 (uma) em frente à 

residência da Srª. Lurdes; 2 – 01 (uma) em frente à residência da Srª Cícera; 3 

– As outras 02 (duas) ao longo de sua extensão. 2. Indicação nº 146/2018 de 

autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Empresa de Energia EEDP 

Bandeirantes, providencie luminárias na rede secundária existente na Rua Lírio 
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do Campo, no Bairro Pomar do Carmo Cinturão Verde. Esta indicação reitera a 

indicação de n° 085/2018 e os requerimentos de n° 002/2017, n° 119/2017, n° 

192/2017, n° 275/2017 e de n° 053/2018.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “O Vereador Leonardo não havia solicitado a 

retirada da indicação, só a retirada do Plenário; o Vereador Robério, sim, 

solicitou a retirada do Requerimento dele/ dos Requerimentos, perdão!”. O 

Senhor Presidente então solicitou ao Secretário que fizesse a leitura das 

Indicações de nº 147 e 148/2018. 3. Indicação nº 147/2018 de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina:  solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente à realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente Castellano, 

passando por todo o Bairro do Castellano, nesta cidade, em toda sua extensão. 

Esta é uma reiteração das indicações n° 298, 373, 459/2017 e 006 e 051/2018. 

4. Indicação nº 148/2018 de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina:   solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda 

junto a Secretaria Competente providenciar e instalar um redutor de velocidade 

tipo lombada na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do n° 120, próximo 

ao Mamute Lanches, nesta cidade. Esta é uma reiteração das Indicações n° 

276, 403 e 450/2017, 120 e 130/2018. Terminadas as Indicações, passou-se 

àORDEM DO DIA. O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 200, 

201 e 202/2018.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 200/2018: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, solicitando serviços de motonivelamento nas Ruas Antero 

de Quental, Anita Garibaldi, Guerra Junqueira e Luís Vaz de Camões, ambas 

situadas no Bairro Jardim Rosicler. Esta é uma reiteração do requerimento n° 

113/2018. APROVADOPELO QUÓRUM PRESENTE. 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 201/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços reparo no asfalto do 

cruzamento da Rua Casimiro de Abreu com a Avenida Heitor da Cunha Braga, 

próximo à Igreja São Brás, no Jardim Jungers. Esta é uma reiteração das 

indicações n° 395/2017 e 049/2018. APROVADOPELO QUÓRUM PRESENTE. 

3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 202/2018: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de 

conclusão e reparos no calçamento da Avenida Maria José de Siqueira Melo, 

nos trecho entre o Posto Médico de Especialidades do Jardim Takebe, e a 

Escola Estadual Prof° Adhemar Bolina, e entre o Cemitério Municipal Fermino 

Antônio Dias e a Creche Municipal Otávio Fernandes Garcia. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 359/2017 e 018/2018. APROVADO PELO 

QUÓRUM PRESENTE. O Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 

203, 204 e 205/2018. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Esses Requerimentos nº 203, 204 e 205/2018 foi o de autoria do 

Nobre Vereador Robério da Silva, no qual solicitou a retirada.”. O Vereador 
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Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “O autor do Requerimento já 

pediu para retirar,„né‟?”. O Senhor Presidente confirma a informação e, em 

seguida, solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

senhores Vereadores inscritos para uso da Tribuna. O primeiro Vereador 

inscrito é o Vereador Sérgio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, Nobres Pares, a imprensa aqui presente, a população aqui 

presente, boa tarde a todos! Haja vista o acontecimento aqui na nossa Sessão 

de hoje, possivelmente, uma atitude orquestrada, „né‟, porque primeira vez 

desde que iniciamos o mandato que, no início da Sessão, algum Vereador 

pode então ter um problema e precisar se tirar da Sessão; seis de uma vez só, 

no mínimo, orquestrada. Eu não compactuo com isso; estamos aqui para 

trabalhar pela cidade, não por um grupinho; se alguém está satisfeito ou não 

está satisfeito, é direito do Vereador se manifestar assim? É direito dele, mas 

eu repudio essa manifestação, porque estamos aqui para fazer o trabalho para 

a comunidade e não para um grupinho; então eu vou dizer o seguinte: os meus 

Requerimentos que eu fiz questão de não retirar justamente para que tivesse a 

Sessão, na semana que vem, teremos novos Requerimentos e já antecipo que 

não serão retirados, porque estamos aqui fazendo um trabalho para a cidade e 

não para agradar o grupo „A‟ ou grupo „B‟, „tá‟? Muito obrigado, senhor 

Presidente e uma boa tardea todos!”. Não havendo mais inscritos para o uso 

da Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos encerra: “Então, nesse 

momento, agradeço a presença de todos, a imprensa sempre presente/”. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júniorsolicita pela ordem: “Só queria fazer uma 

leitura de um convite aqui, posso? „EE Angélica de Jesus Ferreira convida para 

festa da primavera dia 22/09/2018 das 14:00 horas às 18:00 horas. Contamos 

com a sua presença.‟”. O Presidente Lourival Bispo de Matos retoma e 

encerra: “Então agradecendo a presença de todos e a imprensa, nesse 

momento, eu declaro encerrada a presente Sessão Ordinária. Muito obrigado a 

todos e que Deus abençoe!”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 17 de setembro de 2018. 
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