
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

Aos treze dias do mês de Outubro 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. 66 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 06 de Outubro 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 do Ofício nº 119/2020. 2. Ofício 

nº 119/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 302 a 316/2020; Decretos n° 3.510, 3.511 e 

3.512/2020; Lei nº 1.890/2020. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva 

informa: “Recebido nesta Casa, na data de hoje, uma denúncia e Requerimento 

de Comissão Processante contra esta Presidência. Solicito ao vice-presidente 

que faça a leitura do mesmo. Após, gostaria que fosse encaminhado ao jurídico 

desta Casa, para que não paire nenhuma dúvida para ninguém.”. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicita a leitura do documento. 3. Requerimento de instauração 

de Comissão Especial de Inquérito – CEI - em face do Vereador Robério de 

Almeida Silva. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Requeiro cópia integral do processo que foi... acabou de ser lido.”. Acatando o 

pedido do Vereador, o senhor Presidente solicita à diretoria da Casa que envie 

cópia digital para todos os vereadores. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 94 e 95/2020. 

1. Indicação nº 094/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que determine à secretaria 

competente providenciar e implantar redutores de velocidade tipo “lombada” na 

rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do número 120, próximo ao Mamute  



 

 

 

Lanches. Esta é uma reiteração das Indicações 276, 403, 450/2017, 120, 130, 

148, 164 e 181/2018 e 033, 236, 273 e 310/2019.  2. Indicação nº 095/2020, 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 troca de lâmpadas queimadas na Rua Prudente de Morais, próximo 

ao número 102 e 133, Jardim Vista Alegre. Terminadas as Indicações, passou-

se aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.  1.  Projeto de Lei n° 039/2020 

– Institui a Semana Municipal do Legislativo nas escolas, objetivando fornecer 

aos alunos informações a respeito do funcionamento do Poder Legislativo e dá 

outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à 

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 166 

a 168/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 166/2020: Requer 

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

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências de 

manutenção em todas as vias do bairro Nascente do Vale Verde, sem exceção. 

Esse Requerimento reitera os Requerimentos de número 106/2017, 207/2018, 

029/2019, 098/2019, 116/2019, 154/2019, 224/2019 e 065/2020. APROVADO. 

O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria que fosse 

retirado de pauta o Requerimento 167, tendo em vista que já recebi resposta do 

Executivo.”. O senhor Presidente informa que será retirado de pauta o 

Requerimento 167, de autoria do nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 168/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que, junto ao Departamento de Obras, a construção 

de três redutores de velocidade do tipo “lombada” na Avenida Joaquim Maia, no 

bairro Pomar do Carmo, sendo que as construções dessas lombadas sejam nos 

respectivos locais: 1º - em frente à residência do Sr. Costela; 2º- referência em 

frente à Chácara Nossa Senhora da Aparecida, nº 80; 3º - próximo à residência 

da família Maia. Esse Requerimento reitera os Requerimentos de número: 019, 

124/2013, 089/2014, 212/2015, 105/2016, 081, 128, 208, 262 e 306, 337/2017, 

016, 065, 123, 230, 272/2018, 07/2019, 152/2020 e as Indicações de número: 

113 e 171/2016. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicita que seja 

feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de me 

retirar do plenário, porque eu tenho um compromisso lá no cartório, o rapaz já 

está me esperando. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do 

vereador do plenário. O primeiro vereador inscrito é o vereador Sérgio de Paula 

Franco, que, com a palavra, diz: “Antes do uso da palavra, um questionamento: 

na quinta-feira haverá reunião das comissões?”. O Sr. Presidente Robério de  



 

 

 

Almeida Silva responde: “Haverá reunião das comissões na próxima quinta-

feira. Isso eu ia falar na minha fala no final da sessão.”. O vereador Sérgio de 

Paula Franco retoma a palavra: “Senhor Presidente, nobres pares, população 

que nos acompanha, boa tarde a todos! Nesse dia, eu gostaria de somente 

parabenizar a todas as crianças pelo seu dia, que foi comemorado no dia de 

ontem, e lembrar que daqui a dois dias, no dia 15 de outubro, comemoramos o 

Dia do Professor. Professor que, historicamente, uma classe que vem há tantos 

anos trabalhando exaustivamente, sempre com um baixo reconhecimento por 

parte do poder governamental, mas sempre estimado por seus alunos, ex-alunos 

e pais de alunos. O professor é fundamental para a formação de todo e qualquer 

profissional. Neste ano de 2020, pudemos experimentar de forma mais direta o 

quão importante é a função do professor. Não bastasse a reinvenção que os 

professores tiveram que fazer durante esse período de aulas remotas, de 

videoaula, de videochamada, interação via WhatsApp, plantão de dúvidas, 

reunião de pais on-line, reunião de conselho, reunião de ATPC, tudo, de modo 

virtual. Não bastasse tudo isso que o professor tem feito, o reconhecimento da 

família se torna ainda maior neste momento, quando pais, quando os irmãos 

mais velhos precisam ajudar os seus filhos, os seus irmãos nos afazeres da 

casa, nos afazeres que se tornaram, então, atividades domésticas; o aluno teve 

que começar a frequentar as aulas e fazer os estudos dentro da sua própria casa. 

E as famílias, todas elas que participaram desses atividades reconhecem 

tamanha a importância do professor. Então deixo aqui o meu abraço e meu 

parabéns aí a todos os professores da rede estadual, da rede municipal, da rede 

particular, todos os professores que, incansavelmente, trabalham pela educação 

no nosso Brasil. Uma boa tarde a todos.”. E não havendo mais nenhum vereador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva 

informa e encerra a sessão. “Apenas um recado para os nobres pares que fazem 

parte das comissões: reunião das comissões na próxima quinta-feira, às 14h30, 

tá? 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, 13 de Outubro de 

2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 

 

 

LOURIVAL BISPO DE MATOS            FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 

1º Secretário            2º Secretário 


