
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020.  

 

Aos vinte e um dias do mês de Setembro 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, Lourival Bispo de Matos, que procedesse a chamada nominal dos 

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

presentes, apostas às fls. 63 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 14 de Setembro de 2020. O Nobre Vereador Jorge 

Mishima 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 do Ofício nº 115/2020. 2. Ofício nº 115/2020 

– SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 264 e 267 e 274 ao 288/2020. Decreto n° 3.496 ao 

3.500/2020. Lei nº 1.889/2020.  Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº 86 a 

88/2020. 1. Indicação nº 086/2020, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo 

de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao 

Departamento Competente seja feita a manutenção ao longo de toda sua 

extensão na Rua Canadá no Bairro do Castellano com a máquina 

motoniveladora e cascalhamento. Este pedido reitera a indicação de n° 

068/2020. 2. Indicação nº 087/2020, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio 

de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a manutenção do 

buraco localizado na Rua Irio Taino, em frente ao número 16 – Alvorada C. 3. 

Indicação nº 088/2020, 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 nas Ruas Alameda dos Girassóis e Primaveras, Loteamento Tico 

City, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações  



 

 

 

n° 193/2017, 038, 064, 091, 173/2018 e 164 e 211 e 321/2019. Terminadas as 

Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 1.  Projeto de Lei n° 037/2020 – Dispõe sobre 

a denominação de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providencias. Consoante o que dispõe o inciso X do artigo 39 da Lei Orgânica do 

Município de Biritiba Mirim. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.  2.  Projeto de 

Lei n° 038/2020 – Dispõe sobre a criação de elemento de despesa para atender 

a Lei Federal n°14.017/2020. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva solicita 

ao Vice-Presidente que encerre a leitura, dizendo: “Vice-presidente Leonardo 

Venâncio Molina, essa aí é a Lei Federal que está vigente. Eu agradeço a sua 

leitura e eu gostaria de avisar à secretaria dessa Casa, para que encaminhe para 

os gabinetes de todos os vereadores essa Lei Federal, juntamente com o 

Projeto. Então eu peço, nobre vereador, que o senhor encerre a leitura por aqui 

e vai ser encaminhado para todos os gabinetes esse Projeto mais a Lei Federal.”. 

O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu estava atento a 

leitura do vereador Leonardo, e ele estava... ele leu a mensagem, né; e o Projeto, 

pelo que eu entendi, o vereador Leonardo está com o Projeto em mãos aí, pode 

confirmar ou não isso para a gente, veio primeiro anexado a Lei Federal no 

Projeto, e, depois, deve ter uma Lei Municipal já anexo... ou não está junto, 

Vereador? Depois do Projeto de Lei, depois do Projeto de Lei Federal, que se 

encerra nas folhas 5.5, deve vir uma Lei Municipal, creio eu, eu não recebi o 

Projeto, só veio só... só anexado somente a Lei Federal no Projeto?”. O vereador 

Leonardo Venâncio Molina responde: “Veio a mensagem e o Projeto.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves pergunta: “A mensagem e o Projeto?”. O 

Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Não, veio a Lei Municipal, veio a 

Lei Federal, mas continua da mesma forma...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves prossegue: “Só para entender, senhor Presidente, o Projeto então, 

ele só veio a mensagem e a Lei Federal?”. O vereador Leonardo Venâncio 

Molina responde: “A mensagem e o Projeto de Lei 038, o artigo 1º, que é os 

materiais distribuídos gratuita...”. O vereador Fernando José Gonçalves 

pergunta: “Então, esse aí é o Projeto Municipal? Esse é o Projeto de Lei 

Municipal então, mas então não chegou nessa parte ainda, é isso?”. O vereador 

Leonardo Venâncio Molina responde: “Não, vou ler agora.”.  O vereador 

Fernando José Gonçalves diz: “Ah tá, então por isso que eu estou... por isso 

que eu questionei, senhor Presidente, é porque o vereador Leonardo, ele estava 

lendo, como chegou para ele, ele estava lendo a Lei Federal para, depois, ler a 

Lei Municipal; a mensagem, ele leu a mensagem, a Lei Federal, a Lei Municipal. 

Seria de grande valia se fosse lido a Lei Municipal, porque a Lei Federal, nós já 

temos praticamente, se os vereadores pesquisarem esse Projeto, já tem a Lei 

Federal aquela... uma Lei que já está publicada, mas a Municipal, que foi 

encaminhada, que está anexo à Lei Federal aí, é que vai passar a valer para nós  



 

 

 

votarmos.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Nobre vereador, 

ele vai ler a Lei Municipal.”.  O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Eu 

agradeço. Eu entendi, entendi, entendi, eu entendi, eu agradeço, é porque eu 

achei que só tivesse vindo só a Lei Federal, e falei: ‘Olha, mas tem a Lei 

Municipal’, e como tem a Lei Municipal, aí seria de grande valia.”. ((Continuação 

da leitura do Projeto de Lei n° 038/2020)). O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, referente a esse Projeto que 

acabou de ser lido pelo Nobre Vereador Leonardo, e até peço desculpas pela 

intervenção da questão da Lei Federal, que realmente não estava 

compreendendo até chegar à Lei Municipal. Esse Projeto, eu fiz na semana 

passada uma introdução na minha fala sobre a questão do recurso que a 

Secretaria de Cultura recebeu do Governo Federal, através dessa Lei 14.017, na 

ordem de 251 mil reais. Até Vossa Excelência agora, quando eu estava 

conversando com Vossa Excelência aqui, é o que tem a ver com o covid, né? Na 

realidade, o setor cultural, ele recebeu, por causa da pandemia do covid, ele 

recebeu uma subvenção do Governo Federal para dar auxílio à atividade cultural 

no nosso município e também no Brasil como um todo. Esse projeto, além de 

tudo, ele tem ainda a ajuda financeira a alguns artesãos da nossa cidade. Então, 

devido à importância desse projeto, e apenas, ele é apenas para criar-se o 

elemento financeiro, ele não tem nenhum tipo de, nenhum tipo de... ele já foi 

aprovado pelo Governo Federal todo o projeto em si, do que a Prefeitura fez; o 

que cabe à Câmara apenas é o elemento financeiro, ou seja, a ficha. Então eu 

não vejo, não vejo nenhuma dificuldade para o plenário. Então devido à 

necessidade e à urgência de socorrer também a classe artística do nosso 

município, eu solicito à Vossa Excelência a possibilidade de nós incluirmos na 

Ordem do Dia esse Projeto. Requeiro à Vossa Excelência a inclusão na Ordem 

do Dia.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Nobre vereador, é 

assim, ele acabou de entrar em deliberação, tá? Inclusive, já vai ter uma reunião 

no dia 24/09, na próxima quinta, depois de amanhã, né, às 14h30, reunião das 

comissões, e nós vamos discutir esse Projeto na sala de reuniões. Eu entendo 

que o senhor não faz parte de nenhuma das comissões, mas, desde já, a Vossa 

Excelência já fica convidada a fazer parte dessa reunião das comissões.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves diz: “Eu agradeço, senhor Presidente, eu 

agradeço o convite das comissões, eu não vejo a dificuldade de ser aprovado 

isso nas comissões, até porque eu acredito que seja de interesse de todos os 

vereadores conceder esse auxílio, esse bônus à classe cultural do nosso 

município. O que estou requerendo é que nós possamos antecipar a reunião de 

quarta, fazermos a suspensão, como sempre fizemos nas sessões ordinárias, e 

incluir na Ordem do Dia. Então por isso estou requerendo a inclusão do projeto 

na Ordem do Dia. Se o plenário achar por bem esperar a semana que vem para 

colocar na Ordem do Dia, sem problema nenhum, mas eu faço o requerimento  



 

 

 

até pela urgência de socorro à classe artística do nosso município. Muito 

obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “De nada, nobre 

vereador. O senhor me desculpe, mas eu vou indeferir o seu requerimento, 

porque realmente eu preciso que os nobres vereadores, eles apreciem esse 

Projeto de Lei com um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma. Mas 

como eu já afirmei ao senhor que no dia 24/09, às 14h30, vai ser feita a discussão 

aqui na sala de reuniões. Agradeço a sua compreensão.”. Terminando os 

Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Requerimentos nº 155 ao 158/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 155/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

determine a todas as agências bancarias para que disponibilizem em local 

visível, identificando e de fácil acesso display totem de álcool em gel próximo 

aos caixas eletrônicos, mesmo após o horário de expediente. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 156/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

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

que seja efetuada a troca de lâmpadas queimadas nas Ruas do Bairro Cruz das 

Almas. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 157/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que 

o mesmo junto aos Departamentos Responsáveis, façam melhores estudos e 

tomem providências para que se possível seja feita a pintura de sinalização do 

solo e colocação de placas, como, proibido estacionar no sentido de descida, ao 

lado direito, na Rua Shigueo Mori, Bairro Centro, onde atualmente o ponto faz 

parte da Zona Azul, nas proximidades com a antiga loja Poste Patrão e EDP. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 158/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja realizada a manutenção da iluminação pública na Rua 

Alberto de Oliveira, próximo ao número 05 – Cruz das Almas. APROVADO. O 

Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Antes de solicitar a 

chamada dos oradores, eu gostaria de reforçar aqui à Secretaria desta Casa que 

encaminhe para todos os vereadores esse projeto que foi deliberado hoje, tá? 

Só que eu gostaria que fosse ainda encaminhado na data de hoje. Reunião das 

comissões no dia 24/09/2020, às 14h30. Gostaria também que colocasse 

lembrete para todos os vereadores referente a essa reunião das comissões.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

me desculpe, antes de Vossa Excelência convocar os nobres colegas para fazer 

o uso da Tribuna, eu só gostaria de fazer um questionamento à Vossa 

Excelência, e ainda, para não atrapalhar os colegas que vão fazer uso da  



 

 

 

Tribuna, na sessão passada ou sessão retrasada, não me recordo, o vereador 

Sérgio, numa felicidade comum da parte dele, ele fez o questionamento sobre a 

questão da empresa de transporte, e nós ficamos... solicitamos aí a convocação 

da empresa. Então gostaria de requerer à Vossa Excelência as informações, 

quais foram as medidas que a Casa tomou, se houve a convocação da empresa, 

se houve algum procedimento para que a gente possa ter... dar atendimento e 

também acompanhamento à solicitação que foi feita, se não me engano, foi na 

sessão passada, na sessão retrasada. Só gostaria da informação de Vossa 

Excelência se houve algum procedimento da Casa na convocação da empresa 

para... não só da empresa, quanto do Executivo, quanto da MTU, que foi 

solicitado. Apenas para esclarecer os vereadores, muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Por nada. Sim, estamos 

fazendo a tratativa, tá? Porém, estamos dependendo da agenda da empresa 

para que o representante possa vir a esta Casa, nós fazermos o comunicado a 

todos os vereadores para que, da melhor maneira possível, sane esse problema. 

Muito obrigado.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não havendo 

mais matéria para ser discutida, eu solicito do nobre Presidente a minha retirada 

do plenário.”. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Não 

havendo mais assuntos a serem tratados, gostaria também da minha dispensa.”. 

O Sr. Presidente autoriza as retiradas dos nobres vereadores do plenário. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada nominal dos Srs. 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro vereador inscrito 

é o vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham nas redes sociais, estou 

hoje muito feliz, muito honrado a estar no PSD, ao qual nosso Deputado Marcos 

Bertaiolli esteve na cidade, num café conosco, com vereadores de partido, 

Reinaldo Júnior, o Sérgio, que compõe agora o PSD, e comigo. Marcos Bertaiolli 

hoje é um deputado, o qual nos representa muito bem, um Deputado Federal, o 

qual hoje eu faço parte do partido a convite dele, muito honrado, muito feliz, que 

ele tem muito comprometimento com a cidade, e não pessoal. Então ele me 

ensina muito, me inspira muito, o qual, logo quando eu assumi o mandato nesta 

Casa, há pouco mais de um ano e meio aí de mandato, eu já fui fazer uma visita 

para ele lá em Brasília, o qual ele abriu os Ministérios junto com o vereador 

Reinaldo Júnior, nós fomos juntos buscar emendas para o município, buscar 

melhorias para a cidade, o qual ele sempre manteve portas abertas, o qual ele 

ensinou muito, aonde ele abriu os Ministérios e deu uma aula de política para 

nós, uma política do bem, uma política que transforma, que muda a vida das 

pessoas, e o qual hoje eu faço parte desse projeto. Eu queria agradecer ao 

deputado mais uma vez, Marcos Bertaiolli, porque já destinou 250 mil para a 

agricultura, para a compra de um maquinário para a área da agricultura; a saúde, 

enviou 210 mil também para a compra de uma ambulância, uma ambulância hoje  



 

 

 

já quase com uma semi-UTI aí para ajudar nos socorros; para covid, já destinou 

300 mil reais, para a educação, 200 mil reais. Então é um deputado muito 

atuante, o Bertaiolli, é um deputado que hoje, através do meu mandato, através 

do mandato do Reinaldo Júnior, que mandou essas emendas para Biritiba. Então 

eu não poderia também de não agradecer, de não exaltar, de... é um político 

muito sério, muito responsável, o qual ele tem um compromisso com Biritiba 

Mirim. Então eu estou muito feliz e que Deus abençoe a todos. Queria desejar 

uma ótima semana a todos aí, mas é um deputado o qual me inspira, o qual me 

convidou para o PSD, e eu estou muito feliz de, em um ano e meio de mandato, 

ter conquistado, junto com o Reinaldo Júnior, todas essas emendas. Muito 

obrigado, que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.”. O próximo Vereador 

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

Presidente, nobres pares, a comunidade que nos acompanha, boa tarde a todos! 

Senhor Presidente, a minha fala nesta tarde, ela é sobre o requerimento de 

minha autoria, o requerimento 156, que foi lido há pouco. Ele pede a manutenção 

das lâmpadas queimadas no bairro Cruz das Almas. No mês de maio, no 

momento em que a empresa assumiu os trabalhos, eu fiz o mapeamento de 

praticamente todos os bairros da cidade, pegando todas as lâmpadas 

queimadas, então passava as noites marcando lâmpada por lâmpada, e fiz isso 

praticamente na cidade inteira. Em junho, numa conversa que tive com o senhor 

Prefeito, entreguei em mãos novamente a cópia de todo o material, dos 

requerimentos, dos ofícios que eu fiz, solicitando a manutenção das lâmpadas 

queimadas, sabendo que, num segundo momento, seria instalados os braços, 

mas que, no primeiro momento, seria somente a manutenção das lâmpadas 

queimadas. E aí, de maio até aqui, já se vão longo tempo, né, e a manutenção 

vem sendo feita; só que, assim como eu cobrei pessoalmente o senhor Prefeito 

e na época o Secretário que respondia pela pasta, eles não precisavam esperar 

o munícipe entrar em contato pelo WhatsApp e dizer qual era a lâmpada que 

estava queimada, porque eu já tinha entregue o material para eles, de todas as 

lâmpadas de cada bairro, marcando 46 lâmpadas na Cruz das Almas, 49, no 

Jardim dos Eucaliptos, na área central era aproximadamente 50 lâmpadas 

também, e aí Vista Alegre, Yoneda, Nova Biritiba, Castellano, andamos a cidade 

inteira aí, Pomar do Carmo, Nirvana, todos os bairros praticamente e elencamos 

todas as lâmpadas queimadas. Então o material já estava na mão do senhor 

Prefeito e do Secretário. O que me assusta um pouco é que, aparentemente, 

terminaram os trabalhos, né? Aparentemente, porque semana passada eu fiz 

somente o bairro da Cruz das Almas e elenquei 23 lâmpadas, somente no bairro 

Cruz das Almas, então foi feito exatamente 50 por cento do bairro. E não é que 

a lâmpada queimou de ontem para hoje, não, foram lâmpadas que já tinham sido 

citadas em maio e continua a mesma lâmpada com o mesmo problema. Então 

cabe, nesse requerimento, um pedido aí ao senhor Prefeito para que agilize não  



 

 

 

só no bairro Cruz das Almas, esse meu requerimento é do Cruz das Almas, mas 

que toda a cidade continua com problemas de lâmpadas queimadas, e não são 

lâmpadas que estão queimando agora; algumas, porventura, estão queimando 

agora, mas a grande maioria das lâmpadas que estão problemas são lâmpadas 

que não foram trocadas. Então eu requeiro uma atenção especial do pessoal 

que está cuidando dessa ação, porque nossa cidade continua ainda às escuras. 

Muito obrigado, senhor Presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para 

fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva encerra a 

sessão. 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, 21 de 

Setembro de 2020. 
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