
 
 
 
 
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA          
MIRIM,   REALIZADA   NO   DIA   15   DE   JUNHO   DE   2020.   
 
Aos  quinze  dias  do  mês  de  junho  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.  50  do  Livro  nº.  15,  de  Registro  de              
Presença  dos  Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara.  O  Vereador           
Marcelo  Batista  de  Miranda  Melo  solicita  pela  ordem:  “Gostaria  de  me            
encaminhar  ao  meu  gabinete,  de  onde  estarei  ali.  Daí,  algum  projeto            
importante,  eu  venho  a  votar.”.  O  Sr.  Presidente  autorizou  a  retirada  do  plenário              
do  Vereador. 1. O  senhor  Presidente  solicitou  ao  Segundo  Secretário, Fábio            
Rogério  Barbosa,  que  fizesse  a  leitura  da  Ata  da  Sessão  Ordinária  do  dia  08               
de  junho  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. Terminado  o           
Expediente,  passou-se  às  Indicações.  O  Sr.  Presidente  solicitou  a  leitura  das            
Indicações  nº  070  e  071/2020. 1.  Indicação  nº  070/2020,  de  autoria  do  Nobre              
vereador  Walter  Machado  de  Almeida:  solicita  ao  Senhor  Prefeito  Walter  Hideki            
Tajiri,  e  que  o  mesmo  interceda  junto  ao  órgão  competente  para  que  seja  feito  o                
serviço  de  troca  de  lâmpada  na  Rua  João  Quintino  da  Costa,  em  toda  sua               
extensão. 2.  Indicação  nº  071/2020,  de  autoria  do  Nobre  vereador  Leonardo            
Venâncio  Molina:  solicita  ao  Senhor  Prefeito  Walter  Hideki  Tajiri,  que  determine            
à  secretaria  competente  a  realização  de  serviços  de  motonivelamento  e           
cascalhamento  Alameda  dos  Girassóis,  Loteamento  Tico  City,  nesta  cidade,  em           
toda  sua  extensão.  Esta  é  uma  reiteração  das  Indicações  nº  193/2017,  038,             
064,  091,  173/2018,  164,  211,  321/2019.  Terminadas  as  Indicações,  passou-se           
aos  Projetos  em  Deliberação.  O  Vereador Fernando  José  Gonçalves  solicita           
pela   ordem:   “Sr.   Presidente,   nobres   pares,   encontra-se   nessa   Casa,   eu   já   estou   



 

 

 

pedindo  já  em  deliberação...  encontra-se  nessa  Casa,  junto  com  a  secretaria            
dessa  Casa,  um  projeto  de  lei  do  Executivo  que  trata  sobre  a  revogação  do               
parágrafo  quarto  do  artigo  12  da  lei  que  trata  sobre  a  questão  do  Plano  de                
Saneamento  Básico,  e  a  questão  da  Sabesp,  do  convênio  com  a  Sabesp.  Nós              
começamos  com  essa  tratativa  já  há  muitos  anos,  quando  eu  estava  na             
presidência  ainda;  o  vereador  Leonardo  fez  parte  da  comissão,  o  vereador            
Marcelo...  fizemos  um  trabalho  amplo  e  foi  definido  todo  o  projeto  na  época.              
Porém,  a  Sabesp,  ela  detectou  lá  um  do...  no  Inciso  IV,  uma  questão  da               
resolução.  E  devido  à  urgência,  até  porque  estamos  num  período  eleitoral,            
ainda  existem  outras  fases  desse  processo,  requeiro  à  Vossa  Excelência  a            
inclusão  em  deliberação  desse  projeto  de  lei  encaminhado  pelo  Executivo,  que            
trata  da  revogação  do  artigo  quatro,  Inciso  XII.”.  O  Sr.  Presidente Robério             
Almeida  Silva  responde:  “Nobre  vereador,  eu  tenho  ciência  que  esse  projeto            
está  na  Casa;  já,  inclusive,  foi  encaminhado  aos  nobres  vereadores,  tá?  No             
momento  certo,  ele  vai  ser  colocado  em  deliberação,  tá  ok?”.  O  Vereador             
Fernando  José  Gonçalves  solicita  novamente  pela  ordem:  “É,  eu  não           
entendo...  eu  não  entendo,  porque  o  prazo  já  está  regimental.  Nós  sabemos             
que  já  está  espremido  o  período,  tá  certo?  Eu  não  entendo  por  que  a  Vossa                
Excelência  não  colocou  sequer  o  projeto  em  deliberação  hoje.  Eu  não  entendo!             
Se  Vossa  Excelência  é  contra  o  projeto,  pelo  menos,  deixe  o  plenário  discutir  o               
projeto!  Pelo  menos  delibera  pra  que  vá  para  as  comissões!  Mas  Vossa             
Excelência  vai  ficar  arquivando  esse  processo  até  quando?  Vai  deixar  dentro            
da  gaveta?  Me  desculpa,  presidente,  mas  o  senhor  não  está  dando  sequer  o              
direito  do  plenário  discutir  o  projeto!  Nem  ir  pra  comissão!”.  O  Sr.  Presidente              
Robério  Almeida  Silva  responde:  “Nobre  vereador,  o  senhor  foi  presidente           
nessa  Casa,  eu  não  dei  palpite  nos  trabalhos  do  senhor.  Eu  gostaria...”.  O              
Vereador Fernando  José  Gonçalves  interrompe  e  diz:  “Não  é  questão  de            
palpite,  é  questão  de  ordem,  Sr.  Presidente!  Não  é  questão  de  palpite,  é              
questão  de  ordem!  Questão  de  ordem!  Eu  estou  requerendo  à  Vossa            
Excelência...”.  O  Sr.  Presidente Robério  Almeida  Silva  retoma:  “Eu  gostaria           
que  o  senhor...  O  senhor  está  se  exaltando...  O  senhor  está  se  exaltando...”.  O               
Vereador Fernando  José  Gonçalves  responde:  “Eu  estou  requerendo  à  Vossa           
Excelência...”.  O  Sr.  Presidente Robério  Almeida  Silva prossegue:  “...que          
acho  que  o  senhor  tem  que  tomar  uma  posição  quando  o  senhor  é  presidente,               
e  não  quando  o  senhor  não  é  presidente.”.  O  Vereador Fernando  José             
Gonçalves  diz:  “Eu  estou  requerendo.  Eu  estou  requerendo  à  Vossa           
Excelência!   Se   Vossa   Excelência   vai   atender   ou   não   ((inaudível))   Vossa   



 

 

 

 

Excelência!”.  O  Sr.  Presidente Robério  Almeida  Silva  responde:  “Na  hora           
certa,  eu  vou  colocar  em  pauta.  Não  é  o  senhor  que  vai  mandar  eu  colocar.”.  O                 
Vereador Fernando  José  Gonçalves  responde:  “Não  estou  mandando  em          
Vossa  Excelência,  eu  estou  sugerindo,  requerendo  à  Vossa  Excelência  a           
inclusão  do  projeto...”.  O  Sr.  Presidente Robério  Almeida  Silva  responde:           
“Não  é  o  senhor...  Não  é  o  senhor  que  vai  colocar  esse  projeto  em  pauta.”.  O                 
Vereador Fernando  José  Gonçalves  continua:  “...então  Vossa  Excelência         
simplesmente  fala  ‘Não  atendo  o  requerimento  de  Vossa  Excelência’,  pronto!”.           
O  Sr.  Presidente Robério  Almeida  Silva  responde:  “O  senhor  tem  que            
entender  que  o  senhor  foi  presidente  dessa  Casa,  o  senhor  conduziu  essa             
Casa.  E  não  é  o  senhor...  não  é  o  senhor  que  vai  falar  o  que  eu  devo  ou  não                    
fazer.”.  O  Vereador Fernando  José  Gonçalves  prossegue:  “Me  desculpe,  Sr.           
Presidente,  estou  falando  para  o  senhor...”.  O  Sr.  Presidente Robério  Almeida            
Silva  encerra  a  sessão:  “Está  encerrada  a  sessão.  Não  é  ninguém  que  vai  falar               
aqui  o  que  eu  tenho  ou  deixar...  fazer  ou  deixar  de  fazer.”.  Esta  Ata  lida  e                 
achada  conforme,  vai  devidamente  assinada.  Biritiba  Mirim,  15  de  junho  de            
2020.  
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