
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018.  
 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, Juniel 
da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 
Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, 
Robério de Almeida Silva, Sergio 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. 85 
do Livro nº. __, 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 Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de Novembro de 2018. O Nobre 
Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da Ata. O 
senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 
coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. O Vereador José 
Rodrigues Lares solicita pela ordem: “Gostaria de pedir a dispensa da 
Sessão, que eu tô com um problema com a minha esposa no hospital.”. O 
Presidente concede ao Vereador sua dispensa do Plenário. Terminado o 
expediente,passou àsIndicações. O Presidente solicita a leitura das Indicações 
nº 174 a 178/2018. 1. Indicação nº 174/2018, de autoria do Nobre Vereador 
Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 
que o mesmo interceda a Secretaria Competente no sentido de instalar uma 
lixeira na entrada de Casa Grande e outra próxima à Cachoeira deste 
Município. Esta é uma reiteração das indicações n° 148, 443/2017 e 055, 088 e 
119/2018. 2. Indicação nº 175/2018, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 
Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 
mesmo interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Londres, e em todo o Bairro do 
Jardim Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 
indicações n° 050 e 082/2018.3. Indicação nº 176/2018, de autoria do Nobre 
Vereador Juniel Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 
para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja 
efetuado o trabalho com a máquina motoniveladora e cascalhamento em toda a 
sua extensão da Rua Quatro no Bairro Green Park. 4. Indicação nº 177/2018, 



de autoria do Nobre Vereador Juniel Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito 
Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Departamento 
Competente para que seja efetuado o trabalho com a máquina motoniveladora 
e cascalhamento em toda a sua extensão da Rua Cinco no Bairro Green Park. 
5. Indicação nº 178/2018, de autoria do Nobre Vereador Juniel Costa Camilo: 
solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda 
junto ao Departamento Competente para que seja efetuado o trabalho com a 
máquina motoniveladora e cascalhamento em toda a sua extensão da Estrada 
João Leite da Silva, no Bairro Castellano. O Vereador Jorge Mishima solicita 
pela ordem: “Eu solicito de vossa excelência para que colocasse para efeito, 
primeiramente, a deliberação do projeto nº 50/2018, que dispõe sobre a 
concessão de benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso, o 
51/2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação e o projeto de 
lei nº 52/2018, que dispõe sobre a extinção do consórcio intermunicipal de 
aterro sanitário. Solicito de vossa excelência, ouvindo do plenário, para que 
fosse colocado em deliberação primeiramente. Muito obrigado!”. Acatando o 
pedido do Vereador, o Presidente o coloca em única discussão e votação do 
Requerimento Verbal. APROVADO. Terminadas as Indicações, passou-se aos 
Projetos em Deliberação.O Presidentesolicita a leitura do Projetode lei nº 
50/2018.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Projeto de Lei nº 050/2018: 
dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais de 
atraso e estabelece normas para sua cobrança, execução fiscal e dá outras 
providências. 2.Projeto de Lei nº 51/2018: autoriza o poder executivo a 
conceder a gratificação mensal do Servidor da Prefeitura Municipal e dá outras 
providências. 3. Projeto de Lei nº 052/2018: dispõe sobre a extinção do 
consórcio intermunicipal de aterro sanitário CIPA e dá outras providências. O 
Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Solicito de vossa excelência, o 
ouvindo o Plenário desta Casa, para que fosse colocado na Ordem do Dia os 
projetos 50, 51 e 52 para serem discutidos e votados na Sessão Ordinária 
desta tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente!”.Acatando o RequerimentoVerbal 
no Vereador, o Presidente o coloca em votação.APROVADO.O Vereador 
Fernando José Gonçalvessolicita pela ordem: “Solicito então de vossa 
excelência, se incluso na Ordem do Dia, solicito a suspensão da Sessão por 
cinco minutos para que as Comissões possam dar os pareceres.”.O Presidente 
então suspende a Sessão para análise dos Projetos. ORDEM DO DIA: 
Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores 
presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Presidente 
solicitaa leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões ao projeto nº 
050, 051 e 052/2018.1.Parecer Conjunto das Comissões Permanentes e 
Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 050/2018, que deram por FAVORÁVEL 
o Projeto.Em única discussão e votação o Parecer das Comissões. O Vereador 



Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Pra discussão, só lembrando 
que as comissões deram o parecer, acatou o parecer jurídico da Casa no 
tocante à questão das agências bancárias, porque até então, no projeto, no 
escopo original do projeto de lei, estava apenas a empresa EBCT, Empresa de 
Correios e Telégrafos. Então, com o parecer jurídico, foi expandido para que 
novos convênios ou possíveis convênios que a Prefeitura venha a formar com 
bancos, qualquer unidade bancária que esteja instalada no município, também 
possa ser efetuado o pagamento dos acordos firmados, até porque, o ano 
passado, nós tivemos uma grande dificuldade ou esse ano tivemos uma grande 
dificuldade com a EBCT Correios e, comorelatado pelo parecer jurídico, foi 
acatado o parecer no sentido de ampliar para o Executivo, que possa dar a 
oportunidade do munícipe pagar em outras agências. Muito obrigado.”.O 
Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 
solicito que essa votação seja nominal.”. O Presidente acata o pedido do 
Vereador e é feita a chamada para votação nominal: Eduardo Melo [favorável], 
Fernando José Gonçalves [favorável], Jorge Mishima [favorável], José 
Rodrigues Lares [ausente],Juniel da Costa Camilo [favorável], Leonardo 
Venâncio Molina [favorável], Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável], 
Paulo Rogério dos Santos [favorável], Reinaldo Pereira Júnior [favorável], 
Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula Franco [favorável] e 
Walter Machado de Almeida [favorável].O Presidente Lourival Bispo de Matos 
solicita que o vice-presidente Robério de Almeida Silva assuma a Presidência 
para que possa proferir seu voto: Lourival Bispo de Matos [favorável]. 
APROVADO.Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 050/2018. 
APROVADO. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura dos pareceres ao 
Projeto de Lei nº 051/2018. 2.Parecer Conjunto das Comissões 
Permanentes e Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 051/2018, que deram 
por FAVORÁVEL o Projeto. Em única discussão e votação o Parecer das 
Comissões.APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 
051/2018. APROVADO. 3.Parecer Conjunto das Comissões Permanentes e 
Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 052/2018, que deram por FAVORÁVEL 
o Projeto. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 052/2018. 
APROVADO. Em seguida, passou-se aos Requerimentos. O Presidente 
solicitou a leitura dos Requerimentos nº 278 a 283/2018. AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS.1.Em única discussão e 
votação o Requerimento nº 278/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 
Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras a 
complementação do asfalto na Estrada Joaquim Maia com a demarcação de 
início com referência à propriedade do Sr. João Torre até o encontro com 
Avenida dos Caquizeiros. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 
026, 129, n° 205 e 307/2017. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 



VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.2. Em única discussão e votação 
o Requerimento nº 279/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 
para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 
sejam colocados no Parque Nirvana placas de sinalização de segurança, do 
tipo “Proibido Nadar”/ “Risco de Afogamento”. Este requerimento reitera o 
requerimento de n° 015/2017 e 005/2018. APROVADO. 3.Em única discussão 
e votação o Requerimento nº 280/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter 
Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente 
para que sejam tomadas as devidas providências em relação ao recapeamento 
asfáltico na Estrada do Rio Acima (ponto de referência: Hasegawa verduras e 
legumes) e manutenção em todas as vias públicas do bairro, com serviço de 
motonivelamento e cascalhamento. Este requerimento reitera o ofício especial 
de n° 003/2018. APROVADO. 4.Em única discussão e votação o Requerimento 
nº 281/2018, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 
interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 
devidas providências em relação a manutenção de limpeza e iluminação 
pública nos Bairros Santo Antônio I e II e Bairro Vista Linda. Este requerimento 
reitera o de n° 032/2018 e n° 134/2018. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.5. Em única discussão e votação 
oRequerimento nº 282/2018, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 
para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando 
providências cabíveis no sentido de efetuar a operação tapa buracos na Rua 
Lauro Albano dos Santos, localizada no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Autoria: 
Vereador Sergio de Paula Franco. APROVADO. 6. Requerimento nº 283/2018, 
Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda 
junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de 
efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Carlos Caminha, 
localizada no loteamento Chácara São Luís. APROVADO. Em seguida, o 
Presidente solicita a leitura da Moção de Aplausos nº 021/2018.AUTORIA DOS 
NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E 
LEONARDO VENANCIO MOLINA. 7. Moção de Aplausos n° 021/2018: Ao 
Time e a Comissão Técnica do Show de Bola FC. APROVADO. O Vereador 
Robério de Almeida Silvasolicita pela ordem: “Eu gostaria de parabenizar os 
nobres vereadores Marcelo Batista de Miranda Melo e também o Nobre 
Vereador Leonardo Venâncio Molina por essa Moção de Aplausos que é muito 
importante para o nosso município; até essas pessoas que aqui se encontram 
aqui, que é o professor Marcos, que faz parte da comissão técnica do Show de 
Bola, que tendo em vista que é muito difícil manter um time da forma que eles 
mantêm, disputando campeonato fora, e o mais importante de 
tudo,representando o nosso município. Então esses vereadores estão de 
parabéns, não só os vereadores, mas também toda a equipe e a comissão 



técnica também do Show de Bola, tá de parabéns! Obrigado.”. O Vereador 
Fernando José Gonçalvessolicita pela ordem: “Também gostaria de 
parabenizar os vereadores pela Moção, um reconhecimento do trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela equipe Show de Bola, pelos seus 
representantes, e aí não vai somente a comissão técnica e aos atletas, mas 
todos os envolvidos nesse projeto que o Show de Bola já faz há muitos anos na 
cidade, né? E agora culminando aí com uma grande representação do nosso 
município, levando o nome do nosso município para outras...Os rincões desse 
país. Então gostaria de parabenizar aos vereadores que apresentaram e 
parabenizar toda a equipe do Show de Bola, não só os atletas, mas todos os 
envolvidos:a comissão técnica, aos parceiros,a iniciativa privada que também 
dá o suporte, tenho certeza que, às vezes, o próprio Poder Executivo, quando 
pode também, não sempre, mas quando pode também, colabora; então a todos 
envolvidos dentro desse projeto Show de Bola, os meus parabéns. Muito 
obrigado!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 
“Quero parabenizar também o nobre vereador Marcelo de ter feito a Moção de 
Aplausos junto comigo, quero parabenizar também o presidente e o vice-
presidente Rude dos Santos e o Ronaldo, conhecido como ‘Batata’; quero 
parabenizar o professor Misso, que vem realizando um trabalho excepcional 
com a categoria de base, que esse final de semana também vai ter aí umas 
decisões muito importantes aí para a garotada. Quero agradecer o Marquinho 
Corintiano pela divulgação do Show de Bola Futebol Clube, agradecer bem a 
todos que participaram do Show de Bola Futebol Clube, que no sábado que 
vem, é uma conquista muito importante para a nossa cidade representar 
Biritiba Mirim em Guarulhos pelo campeonato paulista, onde vai ser disputado 
uma grande final Show de Bola Futebol Clube, vamos estar levando o nome de 
Biritiba Mirim junto com o Corinthians Futebol Clube. Quero parabenizar a 
todos e muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melosolicita 
pela ordem: “Apenas após agradecer, né, que peça para enviar uma cópia 
desse a todos os envolvidos: Presidente, vice-presidente, comissão técnica; e 
ressaltar que o que justamente motivou não foi só essa representação do Show 
de Bola como equipe no Espírito Santo; está levando o nome da cidade para 
coisas boas, né, o esporte, mas também não só no futebol de sete, está 
voltando o futebol foi campeão também, agora tá voltando com o Salesópolis, 
Zé Ricardo vai tá tocando junto com Marquinhos, né, mas principalmente 
também pelo trabalho que já gera frutos como instituição, que é justamente 
citado pelo vereador Leonardo que através do Misso também, do Marquinhos 
aí, é o trabalho na categoria de base, que é a inserção das crianças no futebol, 
né?A gente sabe que tem aqui um trabalho que a gente... Hoje já não sei como 
que tá a Escolinha do Professor Anésio, que a gente sabe que ele trabalhou 
através da prefeitura, mas quando uma entidade privada, que é o caso do 



Show de Bola, que ainda tá virando uma organização, o que que acontece? 
Toma isso daí com custo, custeiam, alimento, fardamento, competição, inserir 
as crianças nisso aí elevar o nome da cidade também, tanto na categoria dos 
sete, que é um feito inédito, que vão disputar contra o Corinthians em 
Guarulhos, como também aí essas categorias de base. Então é um exemplo a 
ser seguido, é de parabenizar, é gente que sai da zona de conforto, que não 
precisaria; a gente sabe da importância, do envolvimento das pessoas no 
futebol, a gente sabe que dá trabalho, tem que gostar muito, fazer com amor, 
não adianta fazer com outro interesse. Então gostaria de parabenizar tanto a 
comissão técnica: Marquinhos, o Misso, né, pelos trabalhos de frente e os 
presidentes, também o José Ricardo da comissão técnica.”. O Vereador 
Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Só quero reiterar aqui 
também, fazer os meus agradecimentos ao Show de Bola Futebol Clube do 
futebol de campo, o qual o professor José Ricardo vem fazendo um trabalho 
excepcional. Muito obrigado!”. Não havendo mais material para a Ordem do 
Dia, o senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a chamada dos 
Vereadores inscritos para uso da Tribuna.O Vereador Leonardo Venâncio 
Molina solicita pela ordem: “Sr. Presidente, só para quebrar um pouquinho o 
protocolo, o professor Misso tem um compromisso que ainda vai trabalhar, eu 
gostaria que ele pudesse vir até a frente para tirar uma foto com a gente, só 
para dispersar os meninos.”. O Vereador Jorge Mishimasolicita pela ordem: 
“Talvez seja antirregimental também, mas quebrando o protocolo, como disse o 
vereador Venâncio, que tal ouvirmos o Professor a respeito do Show de Bola, 
dar a palavra a ele uns 15 minutos? Muito obrigado!”. Acatando o pedido dos 
Nobres Vereadores, o Presidente solicita ao Vereador Marcelo que este 
acompanhe os representantes do Show de Bola Futebol Clube para fazerem 
suas considerações em Tribuna. O Sr. Marcos Menezes, com a palavra, diz: 
“Primeiramente gostaria de agradecer a homenagem; acredito que nós temos 
contribuído muito através desse projeto, que lá atrás, em 2000, o Rude e o meu 
irmão junto vieram a surgir esse projeto. E agora, graças a Deus, estamos com 
o projeto andando e crescendo e fazendo com que a sociedade participe junto, 
né? A categoria de base, como eu sou responsável disso,tá vindo muito bem, 
nós estamos disputando em Guararema, estamos na semifinal do sub-10 e 
sub-12;Itaquá também, semifinal sub-11 e sub-13, com 90% das crianças que 
são da nossa cidade, isso é muito importante, né? Então quero agradecer ao 
Rude e Ronaldo, meu irmão, pela oportunidade.”. Em seguida, o Sr. Edmilson 
Misso toma a palavra e diz: “Primeiramente, muito boa tarde aos senhores! 
Agradecemos muito aí pelahomenagem, né,pra gente é um prazer muito 
grande primeiramente estar representando a nossa cidade. Saímos do Estado 
de São Paulo, fomos a única agremiação a estar representando o estado de 
São Paulo lá no Espírito Santo. Foi uma experiência muito, muito boa para a 



gente, para todos nós. Em nome da presidência, né, do Rude,do Batata do 
vice-presidente que não puderam estar aqui, né, infelizmente, mas 
agradecemos de coração essa homenagem e é um prazer muito grande estar 
com vocês aqui. Muito obrigado!”. Após as considerações, são tiradas fotos 
com os representantes do Show de Bola Futebol Clube. O Vereador Jorge 
Mishimasolicita pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser discutida, 
apenas os Vereadores que vão fazer o uso da palavra, eu gostaria de me 
retirar do Plenário. Cedo o meu espaço àqueles que precisarem.Obrigado!”. O 
Presidente Lourival Bispo de Matosconcede a retirada do Vereador e, não 
havendo oradores inscritos para o uso da Tribuna, o mesmo faz suas 
considerações finais: “Nesse momento, eu quero agradecer a imprensa e aos 
presentes e desejar a Deus sempre uma boa tarde a todos aqui. Então 
terminada a Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a 
presença e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 26 de 
novembro de 2018. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe!”. Esta Ata lida 
e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 26 de Novembro 
de 2018. 
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