
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

Aos vinte e seis 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. 68 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Antes de dar início à Sessão, o 

senhor Presidente solicitou que se fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento 

do ex-vereador Donizete Siqueira. ((Um Minuto de Silêncio)). Em seguida, o Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “Foi com grande pesar que 

recebemos a notícia do falecimento do ex-vereador Donizete Assis de Siqueira, 

ocorrido na data de sexta-feira, dia 23. Doni - como era conhecido - exerceu o 

cargo de vereador em Biritiba Mirim, deixando, como legado, uma trajetória 

marcada pelo respeito, trabalho e dedicação. Sempre ajudando a construir, 

desenvolver e melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. Neste momento 

doloroso, venho prestar meus sentimentos em nome de todos os vereadores e 

do Poder Legislativo de Biritiba Mirim e me solidarizar com os familiares e 

amigos.”.  1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Fábio 

Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 19 de 

outubro 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. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Ofícios nº 126 e 55/2020. 2. Ofício nº 126/2020 – SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

Portarias n° 317 ao 321 e 324 ao 327/2020. 3. Ofício nº 055/2020 – Biritiba-Prev 

– Encaminha balancete financeiro da Receita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de setembro de 2020. O Sr. Presidente solicitou à Secretaria 

da Casa que enviasse para todos os vereadores o balancete. Terminado o 

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

Indicação nº 99. 1. Indicação nº 099/2020, 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 na Rua dos Professores, no bairro Carcará, nesta cidade, em 

toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das Indicações de número 280, 

320/2019 e 050/2020.  Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES.  1.  Projeto de Lei n° 040/2020 – Dispõe sobre a denominação 

de via pública, Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas para efeito de 

correção, houve um lapso da parte da minha assessoria, de colocar o parecer 

jurídico ao invés da certidão do município, dizendo que não constava o nome 

nessa rua, né? Não, só colocou o parecer, o parecer jurídico, mais a certidão da 

Prefeitura. Então, caso não tenha a certidão, encontra-se à disposição no meu 

gabinete, aí eu faço a inclusão já para as comissões.”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Ah tá, mas o nobre vereador, ele leu a 

certidão...”. O Vereador Fernando José Gonçalves pergunta: “Tem a certidão? 

Ah tá, desculpe, é que eu fui falar com a Diretora da Casa. Me desculpe!”. 

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

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 172 a 178/2020. AUTORIA 

DO NOBRE VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 172/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja instalado um 

braço de luz na Rua Luiz Vieira da Silva, próximo aos números 01 e 41 – Jardim 

dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JÚNIOR. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

173/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto à Secretaria Competente e que seja feita a manutenção da Estrada Santa 

Catarina, passando o bar do Sr. Bagu sentido Cezar de Souza.  APROVADO. O 

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

retirado de pauta o Requerimento 174/2020, tendo em vista que a administração 

já resolveu o problema.”. O Sr. Presidente informa que ao plenário que será 

retirado de pauta o Requerimento 174/2020. AUTORIA DO NOBRE 

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

o Requerimento nº 175/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas 

as devidas providências em todas as vias/estradas do bairro Nirvana que 

necessitam do serviço de cascalhamento e motonivelamento, sem exceção. Este 

requerimento reitera os requerimentos de n° 221/2017, n° 057/2017, n° 

198/2018, n° 074/2019 e n° 332/2019 e n° 064/2020. APROVADO. AUTORIA 

DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 4. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 176/2020: Requer ao Senhor  



 

 

 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto ao Departamento 

Responsável, tome providências e venha a fazer a manutenção nas Ruas 

Geraldo da Conceição e Lauro Albano dos Santos, ambas localizadas no bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

177/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicitar asfaltamento 

na Rua José Antônio de Assis, altura do número 177, Jardim Alvorada C, por 

aproximadamente 70 m, deste ponto deflete a esquerda por 75 m até a Rua João 

Suharo Makiyma, Jardim Alvorada C. O vereador Sérgio de Paula Franco 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Jorge Mishima 

pelo requerimento e pedir a permissão para assinar junto com Vossa 

Excelência.”. O vereador Jorge Mishima responde: “Obrigado, vereador Sérgio, 

mas está à disposição não só do nobre vereador Sérgio, mas de todos os 

vereadores que, se puder, ajudar a assinar juntamente comigo para reforçar esse 

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

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 178/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que junto ao Departamento Competente seja feita a colocação de 3 braços de 

iluminação no início da subida da Av. Brasil ao lado do deposito Debora no Bairro 

Castellano. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que fosse feita 

a chama regimental dos Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. Não 

havendo nenhum vereador inscrito, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva 

informa: “Eu vou fazer um comunicado: eu convoco os nobres pares a participar 

da reunião das comissões que ocorrerá na próxima quinta-feira, agora dia 29/10, 

tá? Aqueles que fazem parte das comissões e aqueles também que não fazem 

parte da comissão, fica o convite aberto para que, se vocês quiserem participar, 

eu acho que é importante até para que vocês tenham conhecimento do que foi 

tratado dentro da reunião, tá? Às 14 horas, eu espero e conto com a presença 

de todos.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas 

para título de esclarecimento, a LDO entrará.... a LDO, a LOA, que teve a 

audiência, infelizmente eu não pude participar, mas ela vai entrar nas comissões 

na próxima reunião?”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva responde e 

encerra a sessão: “Vai entrar também nas comissões. No dia 30 de outubro é 

feriado dos funcionários públicos, sexta-feira; no dia 2 de novembro, feriado 

nacional, Finados, feriado nacional, que vai ser numa segunda-feira; no dia 3, a 

Sessão Ordinária, tá? No mesmo horário, na terça-feira, às 15 horas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 26 de Outubro de 

2020. 

 

 

 

 

 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

Presidente 

 

 

LOURIVAL BISPO DE MATOS            FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA 

1º Secretário            2º Secretário 


