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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019.  

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

Rogério Barbosa, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa 

Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista 

de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de 

Paula Franco, Valter Antônio de Miranda e Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos, 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, Leonardo 

Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 017 do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Primeiro Secretário Leonardo 

Venâncio Molina justifica a ausência do Vereador Walter Machado de Almeida 

na Sessão, dizendo: “Gostaria que fosse autenticada a presença do vereador 

Walter Machado, por se tratar que ele foi passar no médico lá no Hospital 

Brigadeiro, em São Paulo, e a consulta dele era às 14h30. Por isso o motivo de 

ele não estar na sessão. Obrigado!”. 1. O senhor Presidente solicitou ao 

Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 19 de agosto de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura Ofício nº 120/2019. 2.Ofício n.º 

120/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n°s238 ao 240, 242 ao 246/2019 *Contratos n° 40, 

42/2019 *Termo Aditivon° 01 ao Contrato n° 022/2019 *Termo Aditivo n° 03 ao 

Contrato n° 017/2019*Termo Aditivon° 02 ao Contrato n° 004/2019. Terminado 

o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 

Indicações nº 216 a 220/2019.1.Indicação nº 216/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

junto ao Setor Competente do Município, realize a instalação de um bico de luz, 

no ponto de ônibus próximo ao Córrego Santo, sentido Mogi das Cruzes.2. 

Indicação nº 217/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feito uma construção de 
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cobertura no ponto de ônibus, na altura da elevatória de água da Sabesp, 

próximo à divisa do Município de Biritiba Mirim com o Município de Mogi das 

Cruzes, na Rodovia Alfredo Rolim de Moura. 3. Indicação nº 218/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, 

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de instalação 

de postes e luminárias na Rua Princesa Leopoldina, localizada no Bairro Vila 

Operária, paralela à Rodovia Mogi-Salesópolis. 4. Indicação nº 219/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, 

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar operação tapa buraco 

na Rua Princesa Leopoldina no Bairro Vila Operária, paralela à Rodovia Mogi-

Salesópolis, em toda sua extensão.5. Indicação nº 220/2019,de autoria do 

Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

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

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de troca de lâmpadas nas 

Ruas do Bairro Cruz das Almas. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projeto de Lei 

nº 059 e 060/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de Lei nº 

059/2019: Institui o Barracão Cultural, e dá outras providências.2. Projeto de 

Lei nº 060/2019:Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico – 

Água e Esgotamento Sanitário, instituído pela Lei n° 1681, de 21 de outubro de 

2013, em seu componente: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, e 

dá outras providências. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica: 

“Segue, em anexo ao referido projeto de lei que acabou de ser lido, o Plano de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Biritiba 

Mirim, o qual traz todas as suas especificações.”. Terminados os Projetos em 

Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Eu gostaria que a vossa excelência, ouvindo os amigos, o 

colendo plenário da Câmara do nosso município, para que colocasse na Ordem 

do Dia desta data, Sr. presidente, o Projeto de Lei nº 055, que trata da adoção 

de praças, da vereadora Zuleika; o Projeto de Lei nº 053, que fala sobre adote 

uma lixeira; e o Projeto de Lei nº 058, de autoria da Prefeitura do município de 

Biritiba Mirim. Muito obrigado!”. O senhor Presidente, acatando o Requerimento 

verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves explica: “Será incluso o Veto ao Projeto 

de Lei nº 055/2019, de autoria da nobre vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos, o Veto ao Projeto de Lei nº 053/2019, de autoria do nobre vereador 

Fábio Rogério Barbosa, bem como será incluso o Projeto de Lei n 058, de 
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autoria do Executivo.”.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Veto Total ao 

Projeto de Lei nº 055/2019.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Veto Total ao 

Projeto de Lei nº 055/2019, que deram o Veto por FAVORÁVEL.Em única 

discussão o Parecer das Comissões. Em votação nominal solicitada pelo 

Presidente: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina[Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente],Reinaldo Pereira Júnior [Sim], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 

de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Ausente], Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 10 votos favoráveis.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Veto Total ao Projeto de Lei nº 053/2019.2. 

Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 053/2019, que deram o Veto por FAVORÁVEL.Em 

única discussão o Parecer das Comissões. Em votação nominal solicitada pelo 

Presidente: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 

de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Ausente], Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por nove votos favoráveis.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 058/2019.3.Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 058/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão o 

Parecer das Comissões. Em votação nominal solicitada pelo Presidente: Fábio 

Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de 

Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda 

[Sim] e Walter Machado de Almeida [Ausente], Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 10 votos favoráveis. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 058/2019: Em votação nominal 

solicitada pelo Presidente: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], 

Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo 

de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira 

Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], 
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Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Ausente], 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por 10 votos 

favoráveis.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos 

nº 205 a 212/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. 1.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

205/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente que seja revitalizado o Ginásio 

de Esportes – José Oliva Melo, localizado no Centro Esportivo Municipal de 

Biritiba Mirim. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 108/2019, n° 

029/2018, n° 111/2018, n° 049/2017, n° 196/2017 e n° 257/2017.APROVADO. 

2.Em única discussão e votação o Requerimento nº 206/2019: Requer ao 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação a reparo de iluminação pública na Rua João Pinto Santos (próximo 

a residência n° 13) Bairro Jardim dos Eucaliptos e nas demais vias do bairro 

citado que necessitam de manutenção. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 156/2019. APROVADO. 3.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 207/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação a reparo de iluminação pública na 

Rua 18 de Novembro – Jardim Yoneda e nas demais vias do mesmo bairro que 

necessitam de reparo e manutenção. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORAZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 4.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 208/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto aos Departamentos 

Competentes, para que seja feito melhorias no sistema de sinalização da obra 

da rotatória do Bairro Nova Biritiba, na altura do Km 71,6 da Rodovia Alfredo 

Rolim de Moura (Mogi-Salesópolis). APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 5.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 209/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito a proibição de 

estacionamento em toda extensão do lado direito da Avenida Maria José de 

Siqueira Melo (com faixa amarela) tendo início na Delegacia de Polícia até o 

Pronto Atendimento Municipal, e que seja feito a pintura de estacionamento em 

45° em toda a extensão da mesma, do lado esquerdo. APROVADO. 6.Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 210/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja feito o contato com a empresa de ônibus Unilest, e que os mesmos 

estudem a possibilidade de alteração de rota dos ônibus, passando pela Rua 



5 
 

São João, nas proximidades do Pronto Atendimento, adentrando a Rua Maria 

José de Siqueira Melo, voltando pela Rua São Pedro e adentrando novamente 

a Rua Heitor da Cunha Braga, tomando a sua rota normal. APROVADO.7.Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 211/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para 

que possa ser feito a poda e limpeza nos arredores do centro de tratamento de 

esgoto da Sabesp, localizado ao lado do Campo no Bairro Santo Antônio. Este 

requerimento é uma reiteração do requerimento n° 107/2019. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 8.Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 212/2019: Requer ao Senhor 

Deputado Estadual André do Prado, a destinação de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) para aquisição de 1 veículo tipo caminhonete, a ser utilizado no Setor 

de Obras do nosso município, oriundos de Emenda Parlamentar ao Orçamento 

Geral da União.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu 

gostaria de parabenizar o nobre vereador Jorge Mishima realmente por esse 

requerimento ao deputado André do Prado, que é de grande valia realmente; 

hoje, as dificuldades que estão realmente na prefeitura, no pátio, de não ter um 

veículo realmente para o andamento dos seus secretários andarem nas 

estradas pra rever realmente o serviço que tem que ser autorizado. Então é de 

grande valia, vereador! Se vossa excelência me permitir, gostaria de assinar 

junto com vossa excelência. Muito obrigado!”. O Vereador Jorge Mishima 

responde: “Eu que agradeço, Sr. vereador!”.APROVADO.O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Não havendo mais trabalhos, eu gostaria 

da minha retirada, e estarei no meu gabinete a trabalho.”. O Sr. Presidente 

concede ao Vereador sua retirada do plenário e solicita que seja feita a 

chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 

O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira Júnior que, com a 

palavra, diz: “Boa tarde a todos! Sr. presidente, nobres pares, a todos aqui 

presentes! Gostaria de agradecer a todos os presentes na última sexta-feira, às 

18 horas, onde inaugurei meu escritório, que nada mais é do que uma 

extensão do meu gabinete, para atender melhor os munícipes. Agradecer a 

Suelen, o Miguel, que estavam presentes também, e agradecer imensamente 

ao deputado Marco Bertaiolli, que esteve presente na inauguração, onde mais 

uma vez firmou compromisso de apoio não só a mim, como à cidade, que é o 

mais importante, onde está lutando por emendas parlamentares para o nosso 

município, entre outras coisas. Também hoje estive na Assembleia com o 

Estevão solicitando algumas demandas; até solicitei pra ele intervir junto ao 

governo do estado com uma verba impositiva que o Dr. Gondim colocou nesse 

ano, programado para o fim do ano, que é uma emenda de R$ 100 mil para o 
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Ginásio Municipal, para infraestrutura, fazer uma reforma lá que dá pra fazer 

diversas melhorias, e é o único lugar onde que as pessoas praticamente 

praticam esporte, levam sua família aqui em Biritiba, que tem um espaço 

adequado para atender às famílias. No demais, era mais isso, Sr. presidente. 

Quero agradecer a todos, muito obrigado! Boa tarde!”. E não havendo mais 

inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes de terminar a sessão, eu 

gostaria de convocar a todos para a reunião das comissões em conjunto, na 

quinta-feira, às 15 horas, para que possamos discutir os projetos que ainda se 

encontram na Casa, os projetos que foram deliberados hoje e mais alguns 

projetos que estão na Casa. Então quinta-feira, às 15h30, reunião das 

Comissões Permanentes da Casa. E terminada a Ordem do Dia e nada mais 

havendo a ser tratado, agradeço a todos os presentes e declaro encerrada a 

presente Sessão.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 26 de agosto de 2019. 
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