
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020.  

 

Aos dezesseis dias do mês de março de 2020, às quinze horas, no Plenário 

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

DE ALMEIDA SILVA 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, Walter Machado de Almeida 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, Marcelo Batista de Miranda Melo, que procedesse a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 009 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2020. 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. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

Ofícios nº 035/2020 e 120/2020. 2. Ofício nº 035/2020 – SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 55 

ao 77/2020 *Contrato n°005 e 006/2020 *Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 

060/2019. 3. Ofício nº 120/2020 - Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Assunto: 

Retirada de Projeto de Lei. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Apenas para título de esclarecimento, como eu não faço parte das 

comissões, esse projeto, ele chegou a ser matéria de discussão nas comissões 

da última reunião? E se for matéria de discussão, se teve algum parecer das 

comissões ou não chegou a alguma conclusão? Só para título de 

esclarecimento, é isso que eu gostaria que vossa excelência informasse.”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Nobre vereador, este 

projeto, ele foi discutido com as comissões de quinta-feira passada, está à sua 

disposição na secretaria.”. O Vereador Fernando José Gonçalves diz: “Sim, só 

para saber, porque eu estou percebendo aí que o Executivo está retirando para 

revisão, eu gostaria de saber se a comissão já tinha um parecer definido, já tinha 

dado o parecer final ou se simplesmente ainda continuava em análise na 

discussão. Aí eu acho que quem é o membro, presidente da Comissão, o 

vereador Marcelo, a Comissão de Justiça e Redação pode informar melhor para 

a gente.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Nós discutimos 

alguns pontos do projeto e pedimos para que não fosse negado, achamos alguns 

vícios no projeto e pedimos para avisar o prefeito para que ele retirasse, sanasse 

os vícios retornasse à casa.”. O Vereador Fernando José Gonçalves diz: “Ok, 



eu agradeço, vereador Marcelo, pela informação, obrigado.”. Terminado o 

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

Indicações nº 42 à 46/2020. 1. Indicação nº 042/2020, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que determine à Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Granja Fundão, no Bairro do 

Sogo, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação 

n° 077, 117, 157, 226, 258 e 302/2019. 2. Indicação nº 043/2020, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que determine à Secretaria Competente a realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Santa Catarina no 

trecho que equivale aproximadamente 2 km, desde o término do asfalto até o 

ponto final próximo ao Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda a sua extensão. 

Esta é uma reiteração das indicações n° 163, 210, 249 e 284 e 328/2019. 3. 

Indicação nº 044/2020, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de 

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

interceda junto ao Órgão Competente, para que proceda a manutenção e troca 

de lâmpadas de iluminação pública, localizadas na Av. Maria José de Siqueira 

Melo, principalmente nas proximidades do número 135, localizado no Bairro 

Jardim Takebe. 4. Indicação nº 045/2020, de autoria do Nobre Vereador Sergio 

de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar serviços de manutenção da iluminação pública e de troca 

de lâmpadas queimadas, além de operação tapa buracos na Rua José Sérvulo 

da Costa, localizada no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 5. Indicação nº 046/2020, 

de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita 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 José Monteiro Filho, loteamento 

Chácara Santa Bárbara (Irohy – Km 18). Terminadas as Indicações, passou-se 

aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de 

Lei nº 010/2020. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Gostaria que vossa excelência apreciasse e colocasse em caráter de 

urgência um projeto de minha autoria que foi comentado na sexta-feira na 

reunião das comissões.”. O senhor Presidente acata o pedido do Vereador e o 

coloca em apreciação. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA, VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA E ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. 1. Projeto de Lei n° 010/2020: Dispõe sobre a denominação 

de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Vossa Excelência já vai dar 

início à Ordem do Dia, não é isso? O projeto que foi discutido foi de deliberação, 

projeto para denominação pública, né?”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “Positivo, é o projeto que entrou em deliberação para 

a denominação pública.” O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Tá, antes 



de vossa excelência solicitar entrada na Ordem do Dia, eu solicito de vossa 

excelência a retirada do Projeto de Lei nº 02/2020, até que, independente do 

parecer das comissões, para que eu possa avaliar o parecer jurídico e o parecer 

das comissões. Solicito a retirada.” O senhor Presidente Robério de Almeida 

Silva responde: “Ok, será retirado o Projeto nº 02/2020 do nobre vereador 

Fernando José Gonçalves.”. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Aproveitando o momento, também gostaria de retirar o projeto, a PL nº 

003/2020, que também tem alguns ajustes a serem feitos no projeto, então 

devido a este fato. Obrigado, senhor presidente.”. O senhor Presidente Robério 

de Almeida Silva responde: “Será retirado também o PL 03/2020 do nobre 

vereador Reinaldo Pereira Júnior. De acordo com o requerimento do nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, o Projeto de Lei nº 11/2020, devido 

a grande relevância, até mesmo o que está acontecendo, não só no nosso 

município, mas no mundo no geral, coloco em votação o requerimento do nobre 

Vereador...”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de 

saber o teor do projeto, simplesmente dizer que existe uma...”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Eu entendo, o Projeto de Lei, ele 

dispõe sobre o cancelamento e proibição de eventos ou festividades públicas de 

caráter governamental, esportivos, artísticos, culturais, comerciais e festividades 

de quaisquer espécies no município de Biritiba Mirim e dá outras providências.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu não sei aí a 

questão regimental, porque estou sem o regimento aqui, mas se for de acordo 

em apreciar o referido projeto do vereador Marcelo, que acredito ser de grande 

importância, poderia se colocar em deliberação e depois voltaremos a colocar 

na Ordem do Dia e suspenderíamos a sessão, pelo menos já lia na deliberação 

o projeto para não incluir direto, iria ler na deliberação agora, concederia uma 

inclusão de pauta de vossa excelência, com aprovação do plenário, 

colocaríamos em deliberação, líamos o projeto e aí, no início da Ordem do Dia, 

suspenderíamos para análise das comissões, como sugestão para vossa 

excelência.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Nobre 

vereador, o que está sendo a votação é justamente o requerimento do nobre 

Vereador, não para votação agora no momento, e sim para ele entrar em 

deliberação.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “O 

que eu entendi, o nobre vereador está solicitando para colocar na Ordem do Dia, 

não? Só para deliberação? Então sem problema nenhum, me desculpa, é que 

eu entendi a inclusão do projeto na Ordem do Dia devido à relevância.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “A inclusão do projeto na Ordem do 

Dia é só após a deliberação do mesmo, então a votação está sendo para entrar 

em deliberação e, após o autor do projeto, ele pode colocar também na Ordem 

do Dia, tá ok?”. Em votação o Requerimento do nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura 

do Projeto de Lei nº 011/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO.  2.  Projeto de Lei n° 011/2020: Dispõe sobre 

o cancelamento e proibição de eventos ou festividades públicas, de caráter 



governamental, esportivos, artísticos, culturais, comerciais e festividades de 

quaisquer espécies, no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  

Terminados os Projetos em Deliberação, passou à ORDEM DO DIA. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria que vossa 

excelência inserisse o Projeto nº 11/2020 na Ordem do Dia.”. O senhor 

Presidente coloca em votação o requerimento verbal do nobre Vereador. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente suspende a Sessão para análise e 

parecer das Comissões Permanentes ao referido projeto. Retornando, o Sr. 

Presidente solicita que seja feita a chamada nominal dos senhores Vereadores 

presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Requeiro à vossa excelência, ouvido 

douto plenário, que faça a inversão da leitura do... que possamos votar primeiro 

os projetos de lei e, em seguida, os requerimentos, tendo em vista eu ter um 

compromisso médico às 16h30.” Acatando o pedido do nobre Vereador, o Sr. 

Presidente o coloca em votação. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 006/2020. AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 1. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 006/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor presidente, nobres 

pares, eu agradeço às comissões que avaliaram esse projeto dando parecer 

favorável; é um projeto de extrema relevância para os usuários do sistema 

público de saúde do nosso município. Como já dito aqui anteriormente na 

deliberação do projeto, os pacientes hoje apenas ficam com o protocolo do 

pedido, e, às vezes, esse pedido demora para ser agendado ou, às vezes, ele 

próprio é até extraviado, e o paciente fica desprovido da cópia do pedido. Então 

esse projeto visa ao paciente ter uma cópia do pedido médico na mão, para que, 

caso necessário, ele consiga realizar, no sistema particular ou outra via, ele 

tenha direto acesso ao pedido sem ficar correndo atrás da referida guia para que 

possa reagendar o seu exame ou a sua consulta fora do sistema público. Então 

gostaria de agradecer aos membros da comissão pela aprovação nas 

comissões, e solicito ao colendo plenário a aprovação do referido projeto, muito 

obrigado.”. Em única votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

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

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

Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado 

de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

parecer por unanimidade. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

006/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo 

Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda 



[Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO o projeto por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 007/2020. AUTORIA DO VEREADOR WALTER MACHADO 

DE ALMEIDA, LOURIVAL BISPO DE MATOS E ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 2. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 007/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], 

Fernando José Gonçalves [Ausente], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

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

Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer 

por 11 votos. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 007/2020: Fábio 

Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Ausente], Jorge Mishima 

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

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

Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO o projeto por 11 votos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 008/2020. AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 3. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 008/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “O parecer das comissões é 

favorável ao projeto, o parecer jurídico, contrário ao projeto, correto? O parecer 

jurídico também favorável? Parecer jurídico pela normal tramitação? Favorável? 

Tá, então só para justificar o projeto, gostaria de agradecer aos membros da 

comissão pela avaliação desse projeto, é um projeto de grande valia, tendo em 

vista a inúmera quantidade de obras que nós temos paralisados no nosso 

município. E a população cobra cada um dos nossos vereadores do porquê que 

aquela obra está parada, e às vezes nem os próprios vereadores retêm a própria 

informação objetiva do porquê que aquela obra está parada; obras que eu falo é 

PSF Castellano, obras que eu falo é Creche do Jardim dos Eucaliptos, Nirvana, 

e uma infinidade de obras que está paralisada no nosso município aí, de 

pavimentação, Avenida Brasil, enfim, uma infinidade de obras. Então esse 

projeto visa realmente tentar dar o mínimo de satisfação para a população do 

porquê aquela obra está paralisada, então gostaria de contar com o apoio dos 

nobres pares na aprovação desse projeto, muito obrigado.”. Em única votação o 

Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

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

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], 



Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 008/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

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

Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto 

por 12 votos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 009/2020. 

AUTORIA DA VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 4. 

Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 009/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

discussão o Parecer das Comissões: A vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos solicita pela ordem: “Estamos vivendo um momento de 

compromisso com a coletividade, então temos que praticar, sim, a prevenção. 

Então o quê que eu digo para a população? Quem puder ficar em casa, fique, 

assista a um filme, comam uma pipoca e leia um bom livro; quem não puder, se 

cuide, higienize sempre bem as mãos e evite aglomerações. Obrigada, 

Presidente.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika pela apresentação do projeto e os 

demais que subscreveram junto com ela o projeto, principalmente nesse 

momento difícil que nós estamos passando. O governo do estado aí adotou 

diversas medidas, da mesma forma... hoje teve uma reunião do Condemat, 

também adotou diversas medidas, inclusive no nosso município, medidas 

diretas; o vereador Marcelo também apresentou um projeto hoje também já mais 

amplo, não só a questão do álcool em gel, mas pela concentração de pessoas, 

então gostaria de parabenizar a vereadora pela apresentação do referido 

projeto.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a nobre vereadora Zuleika pela autoria do projeto, 

muito apropriado para o momento que nós vivemos hoje.”. Em única votação o 

Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo 

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

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], 

Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei nº 009/2020: Fábio Rogério Barbosa 

[Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

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

Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto 

por 12 votos. AUTORIA DO VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 



MELO. 5. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 011/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

discussão o Parecer das Comissões: O vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo pela 

propositura; o evento está ficando gravíssimo, como eu mesmo solicitei até o 

cancelamento das festividades de Momo aí no começo aí do coronavírus aí, e a 

nossa cidade não deu um pouco muita importância a esse caso. Parabenizo o 

nobre vereador pelo feito aí.” Em única votação o Parecer das Comissões: 

Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima 

[Sim], Juniel da Costa Camilo [Ausente], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo 

Pereira Júnior [Ausente], Sergio de Paula Franco [Ausente], Valter Antônio de 

Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos [Sim]. APROVADO o parecer por nove votos e três abstenções. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Antes de vossa 

excelência entrar na votação nominal do projeto, apenas para esclarecer que 

esse projeto ainda será regulamentado pelo Poder Executivo, devido a 

abrangência do projeto e de diversos locais e tudo mais; então ele deverá ser, 

por decreto, especificado pelo Poder Executivo a competência de cada 

segmento, seja ele cultural, seja ele religioso, seja ele esportivo, deverá ser 

regulamentado pelo Poder Executivo o formato da presente lei.”. Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 011/2020: O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Só para salientar, não estou aqui querendo, 

além de não cuidar da obrigação da gente, que é zelar pelo bem maior da 

população, que é a vida, nem querer fazer política nem... tem gente aí ‘Pô, tá 

querendo acabar com festa, querendo acabar com aglo...”. É o mínimo que a 

gente tem que fazer é ter responsabilidade, e o ônus disso, eu assumo 

completamente a responsabilidade. Gostaria, daqueles que foram favoráveis ao 

parecer na votação também de parabenizar vocês também pela 

responsabilidade. Eu não estou preocupado com o preço político, mas o meu 

preço com o compromisso com a população e com o bem-estar e a saúde é 

muito maior do que o lado político, gostaria de agradecer a vossa excelência.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu vou de encontro 

com o vereador Marcelo, acho que esse momento não cabe nós aqui, enquanto 

legisladores, estarmos pensando no efeito político. A nível nacional e a mundial 

existe muito disso, né, muito se discute que a China criou isso para reduzir a 

questão dos commodities, redução de dólar, para que ela possa não abalar a 

economia dela, mas nós. Na realidade nossa do município, nós temos que não 

pensarmos individualmente no proveito político disso, nós temos que ser 

imparciais, nós temos que ser apolíticos de pensarmos no bem comum. E eu, de 

encontro com o projeto de lei que o vereador Marcelo colocou, do qual eu 

parabenizo, eu acho que nós temos tomar as nossas medidas e fazermos a 

nossa parte, temos que ter o nosso sacrifício também. Como a vereadora Zuleika 

colocou o projeto de lei sobre a questão do álcool em gel, eu acho que o poder 



público tem que tomar algumas medidas. Hoje acredito que o prefeito deva estar 

baixando um decreto, volto a frisar, teve uma reunião do Condemat hoje, na qual 

alguns prefeitos, no conjunto de prefeitos, tomaram algumas decisões, mas pelo 

que eu percebi depois em algumas entrevistas e algumas posições de algumas 

prefeituras, eu acho que a reunião não foi lá da forma que deveria ser, porque o 

prefeito de Mogi, por exemplo, tomou uma posição; o prefeito de Biritiba está 

tomando outra... ou algumas ações são muito parecidas, algumas ações são 

muitos parecidas, mas algumas ações vão totalmente diferenciadas uma da 

outra. Então eu acho que esse projeto de lei, ele vem para colaborar, inclusive 

nessas ações que o Condemat, de repente, o município de Biritiba, através do 

seu Poder Executivo, não complementou. Por exemplo, atividades esportivas 

serão suspensas no município? Mogi, eu sei que suspendeu, aqui em Biritiba, 

vai suspender? Não ficou claro ainda, por quê? Porque hoje, na entrevista que 

eu vi, pelo menos eu não tive a oportunidade de conversar com os membros do 

Executivo, nem secretário da educação, nem secretaria de saúde, mas eu sei 

que se discutiu apenas a questão das aulas, a questão das creches, mas e os 

eventos culturais? Os eventos esportivos? Os eventos religiosos? Os eventos 

turísticos do nosso município? Eu estava vendo um decreto do consórcio da 

Baixada Santista, que compõe nove municípios, e eles soltaram uma nota 

unificada das ações da Baixada Santista, do consórcio da Baixada Santista. E 

eu não vi isso no Condemat hoje. O Condemat fez uma reunião com todos os 

secretários de educação, com todos os secretários de saúde, com todos os 

prefeitos, e não vi uma nota unificada do Condemat, que era para se tomar uma 

decisão regionalizada, e, pelo que eu vi, pelo menos o que eu consegui observar 

através das redes sociais, é que cada um saiu com a sua decisão já definida 

debaixo do braço, e não foi uma decisão em conjunto como foi em outros 

consórcios, como Codivap, do Vale do Paraíba, como o conselho da Baixada 

Santista... então o que o vereador Marcelo colocou é bastante claro, esse 

projeto, ele vem implementar, independente das questões políticas, do preço 

político, mas eu acho que o valor da vida está acima de qualquer questão 

política. Muito obrigado, senhor Presidente.” O vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Eu quero parabenizar o nobre vereador Marcelo por esta iniciativa. 

Caso esse projeto venha, com certeza vai ser aprovado, esse projeto de lei vai 

ser transformado em lei, eu acho de suma importância comunicar... 

principalmente eu falo isso porque eu comprei um bingo lá do Lar Santo Antônio 

e vai vir milhares de pessoas. Eu acho importante que, se o projeto de lei sendo 

aprovado, comunicar com urgência o pessoal do Lar Santo Antônio. Se não me 

engano, é agora no sábado, no sábado provavelmente agora é esse bingo. E 

tem outro evento também no Sacabim já programado há um bom tempo. Mas 

independente de tudo isso, nós temos que zelar pela vida, como disse o nobre 

vereador Fernando. Eu estou em pleno acordo e endosso as palavras dos nobres 

pares, concordando com esse projeto de lei. Muito obrigado.”. O vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Sobre o bingo do Lar Santo 

Antônio, ontem a senhora lá que coordena, ela ontem usou a palavra da pastoral, 



realmente já cancelando esse bingo, que seria essa semana; agora está para o 

mês de agosto é que vai realmente, no mês de agosto e que vai... mas ontem 

ela já deixou avisado para a maioria das pessoas que estavam sempre 

presentes. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita pela ordem: “Pegando o gancho do vereador Fernando aí, 

parabenizar pelas palavras, que referente ao nosso bem maior, que seria a vida 

da pessoa aí. E não seria nem louvável a gente aqui sair ou abster aí de votação 

de um negócio sério, um negócio que trata de vidas, de pessoas. Então eu quero 

parabenizar o vereador Marcelo, e que seja feito da melhor forma, o mais rápido 

possível, comunicando todas as pessoas aí. Porque o negócio está sério, nego 

está fazendo piadinha em rede social, fazendo isso, mas o negócio está sério, 

vamos levar a sério esse negócio e preservar a vida das pessoas na nossa 

cidade.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero 

também parabenizar o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pelo projeto 

011/2020 e dizer que é de suma importância, e tenho certeza, vereador, que há 

a possibilidade do prefeito aprovar esse projeto. Parabéns!”. O vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o 

vereador Marcelo, apesar de não ter votado, recebi uma mensagem aqui para ir 

até a sala do professor Sérgio, onde que, infelizmente, acabei de saber que o 

pai dele veio a óbito, faleceu, e, por isso, fui conversar com ele, também pediu 

para justificar a saída dele, e que Deus conforte o coração do professor Sergio.”. 

Em única votação o Projeto de Lei nº 011/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], 

Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo 

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

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

Paula Franco [Ausente], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto 

por 10 votos. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, tendo em vista ter um compromisso agora inadiável, solicito 

a minha retirada do plenário; comentei até com vossa excelência que ia estar 

tentando encerrar os projetos, a votação dos projetos, então solicito a minha 

retirada, não sem antes deixar os votos de pesar ao vereador Sergio pela perda 

do seu pai hoje, bem como ao meu assessor Jonatas, que também teve hoje, 

pela manhã, o falecimento do seu sogro. Então o meu sentimento, tanto à família 

do vereador Sergio e à família do meu assessor Jonatas, que hoje não pôde 

comparecer ao trabalho. Muito obrigado.”. O senhor Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do plenário. Terminada a votação dos projetos, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 080 a 092/2020. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 080/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita 

a limpeza da valeta localizada na Rua Nilo Peçanha, próximo ao número 343 – 

Vista Alegre. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

081/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 



junto ao Órgão Competente para que seja realizada a troca de todas as 

lâmpadas queimadas do bairro Vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 082/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja 

revitalizado o Parque Nirvana. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 

016/2017, n° 165/2017, n° 006/2018, n° 262/2018, n° 149/2019, n° 268/2019 e 

004/2020. APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

083/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, pedido de informação 

referente ao andamento da obra de drenagem e pavimentação na Estrada 

Nirvana Trecho I e II – Bairro Nirvana. Este requerimento reitera o oficio de n° 

005/2018 e os requerimentos de n° 064/2019 e n° 110/2019 e n° 041/2020. 

APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 084/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo disponibilize 

cópia do cronograma do ano corrente (2020) com o período de execução de 

serviço de manutenção dos bairros que receberão os devidos atendimento em 

suas vias. Este requerimento reitera o requerimento de n° 002/2020. O vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Não é para assustar muito o 

senhor sobre esse requerimento, mas pela previsão das péssimas condições 

que encontra o secretário de obras, eu acho difícil chegar esse ano em todos os 

bairros. Muito obrigado.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

085/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, notificar a empresa 

W.G.D – Projetos Construções Ltda – ME, executora das obras dos calçamentos 

em frente a creche municipal Lucidio Leme da Cunha e da Rua João Suharo 

Makiayama em frente ao Reviver, Jardim Alvorada A, para que a referida 

Empresa refaça os serviços executados, pois o calçamento e as guias ali 

colocadas estão todas danificadas. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 7. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 086/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

informe o do porque os requerimentos não estão sendo respondidos dentro do 

prazo como é previsto no Artigo 281 do Regimento Interno que faz o uso do 

Artigo 5°, XXXIII, da Constituição Federal. APROVADO. 8. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 087/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que junto ao Departamento de Obras que seja feita a manutenção das 

Ruas Violetas, Orquídeas, Camélias, e Lírio do Campo com máquina 

motoniveladora e cascalhamento no Cinturão Verde, Bairro Pomar do Carmo. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR.  9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 088/2020: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que solicite a Secretaria 

Competente para que sejam tomadas as devidas providências urgente em 

relação ao buraco que está na calçada da Rua Geraldo da Conceição, no Jardim 

dos Eucaliptos. APROVADO. 10. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 089/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que solicite a 



Secretaria Competente a limpeza e manutenção da rua e calçadas, e para que 

seja feito o serviço de roçada do mato em toda a extensão da Rua Maria Gema 

de Melo. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 090/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo junto ao Departamento Responsável, tome providências para que seja 

feita uma Campanha Informativa de Prevenção contra a disseminação do 

Coronavírus (COVID-19), com urgência. APROVADO. 12. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 091/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo junto ao Departamento Responsável, tome providências 

para que seja feita a manutenção e tapa buracos da Rua Princesa Leopoldina, 

no Bairro Vila Operária. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 13. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 092/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que o mesmo tome providências necessárias para que seja feito serviço de tapa 

buraco na Avenida Maria José de Siqueira Melo (próximo a funerária Assibraf) e 

toda sua extensão. O vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Como não há mais material a ser lido, gostaria de pedir a retirada, tendo em 

vista que tenho outros compromissos. O Sr. Presidente concede ao Vereador 

sua retirada do plenário e solicita que se faça a chamada nominal dos senhores 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. E não havendo Vereadores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva faz suas considerações finais: “Quero que fique registrado nessa Casa aqui 

os meus sinceros sentimentos aos familiares do pai do nosso amigo aqui, 

vereador professor Sergio; aos familiares, aos amigos aí, com o falecimento do 

senhor Moisés, que, infelizmente, veio a acontecer nessa tarde de hoje. E dizer: 

meus sentimentos, familiares, amigos, conhecidos e etecetera. Quero dizer aqui 

também em relação ao coronavírus que se propagou, e quero afirmar inclusive 

que é uma realidade; começou na China, depois na Itália, e eu estou vendo aí a 

movimentação dos nobres pares, vendo a preocupação também, e nós não 

podíamos também deixar de ficar preocupados, porque realmente é grave! Então 

quando... apenas uma sugestão, não sou técnico, não tenho a formação pela 

qual fala, eu vou dizer agora, mas aqueles que, de repente, sentir aí uma 

pequena dor de cabeça ou sentir que realmente é uma gripe, tenta se tratar em 

casa para não ficar em locais com grande aglomeração. Eu acredito que seja de 

suma importância. O pessoal fala: ‘Ah não! Que são pessoas idosas, que, para 

as pessoas mais jovens, não tem perigo’. Acredite, sim, acredite que todos nós 

corremos risco, porque, realmente, até mesmo disse o próprio governador do 

Estado, o governador Dória, ele falou que cada município vai ter que... precisa 

cuidar dos seus munícipes, ou seja, Biritiba Mirim não é diferente. Então vamos 

ver qual é a medida que o Poder Executivo vai tomar daqui pra frente. E aqui no 

Legislativo nós precisamos também, inclusive convoquei uma reunião com a 

mesa diretiva após a sessão da data de hoje, para que algumas medidas aqui 

nós, dessa casa, vamos ter que tomar também em conjunto com o Poder 



Executivo, pois nós temos que cuidar da nossa população e temos que nos 

preocupar, sim. Agora, se puder evitar ir em festa de grande proporção, isso aí 

também ajuda. Vamos tentar trocar um beijo por um bom dia; um aperto de mão 

por um sorriso - acredito que seja bastante importante para todos nós. Seria só 

isso mesmo! Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.” Esta 

Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 16 de 

março de 2020. 

 
 

 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 

 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO     FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 

1º Secretário            2º Secretário 


