
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020.  

 

Aos três dias do mês de novembro 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. 69 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 26 de Outubro de 2020. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo 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 009/2020. 

2. Ofício nº 009/2020 – Conselho Municipal da Previdência dos Servidores 

Municipais - Comunica a dívida da Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim. O Sr. Presidente solicitou à Secretaria da Casa que 

encaminhasse cópia do ofício a todos os vereadores. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 

100 a 102/2020. 1. Indicação nº 100/2020, de autoria do Nobre Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o 

mesmo interceda junto ao setor competente para que tome as providências 

necessárias para realizar a manutenção das lâmpadas da rua RM Minami, saída 

com a estrada Yamazaki, no bairro Hiroy. 2. Indicação nº 101/2020, 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 

colocado um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Maria José de 

Siqueira Melo, próximo ao nº 972, Jardim Takebe. 3. Indicação nº 102/2020, 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 Otávio da Silva, bairro 

Cruz do Alto, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das Indicações  



 

 

 

números 06, 267, 300/2019 e 057/2020. Terminadas as Indicações, passou-se 

à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 179 

ao 181/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 179/2020: Requer 

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

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências em 

relação a lombada, redutores de velocidade, em toda a extensão da Avenida 

Lauro Albano dos Santos, bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA 

DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 180/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto ao departamento responsável, 

tome providências e informe a respeito da manutenção da Unidade Básica de 

Saúde do Jardim Castellano, a qual nunca entrou em funcionamento. O vereador 

Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a 

vereadora Zuleika e também gostaria de fazer parte da assinatura da 

propositura.”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Obrigada, Vereador Fábio, e tem a permissão de assinar, sim, muito 

obrigada.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 181/2020: 

Requer ao Senhor Deputado Estadual André do Prado, visando alocar recursos 

oriundos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral do Estado para a 

construção de rotatória no quilômetro 14 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de 

Moura, entrada do bairro Capixinga. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Eu fiz esse requerimento endereçado ao Deputado Estadual André do 

Prado, porque já houve inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais naquele 

ponto. É um ponto cego para quem entra sentido Biritiba a Mogi, para adentrar 

ao bairro do Capixinga. Inclusive um dos meus parentes também, houve um 

acidente lá, ele atropelou essa pessoa e essa pessoa veio a falecer. Então eu 

acho de suma importância, as emendas parlamentares, com certeza, não virão 

neste ano, né, porque as emendas parlamentares é feito no segundo semestre, 

por causa disso estou... independente se vou ser candidato ou não, porque eu 

não sou, então, por conseguinte, não serei vereador, mas não importa, eu acho 

que nós temos que trabalhar até os nossos últimos dias em prol da comunidade. 

Então solicito de Vossa Excelência, solicito aos nobres pares que, se pudesse 

fazer um engajamento nesse sentido, que assinasse juntamente comigo. Muito 

obrigado, senhor Presidente.”.  O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador, até porque é de grande valia. 

Gostaria de assinar junto, irei assinar, até porque é muito coerente, ainda mais 

uma... a gente tem que, sim, que recorrer aos nossos deputados. Então meus 

parabéns mais uma vez, ô, nobre vereador, conte com esse vereador, até porque 

é muito triste a gente vê, a gente anda nessa rodovia, e quantos acidentes  



 

 

 

acontecem aí? E muitas vezes fatais. Então parabéns e conte com o apoio desse 

vereador. Muito obrigado.”. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

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

Projeto de Lei nº 028/2020. Antes da votação, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-

Presidente que assumisse a Presidência da Casa. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 4. Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 028/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio 

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

Juniel da Costa Camilo [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva 

[Ausente], 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 028/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

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

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

Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Ausente], 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. Para 

justificativa de voto, o vereador Fernando José Gonçalves diz: “Senhor 

Presidente, apenas para justificar o meu voto. Eu, apesar de não fazer parte das 

comissões, mas tenho acompanhado o trabalho que as comissões vêm 

realizando e fez junto a esse Projeto do Executivo da LDO. Foram apontados 

alguns equívocos por parte do Executivo, através do nosso departamento de 

contabilidade, bem como de alguns vereadores, e esses equívocos foram 

corrigidos. Em respeito ao trabalho que foi feito pelos nobres das comissões, eu 

sou favorável ao projeto, muito obrigado.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

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

Projeto de Lei nº 040/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES. 5. Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 040/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio 

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

Juniel da Costa Camilo [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva 

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

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

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

040/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim],  



 

 

 

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

de Almeida Silva [Ausente], 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. Retornando à 

Presidência, o vereador Robério de Almeida Silva se manifesta: “Bom, tivemos 

um probleminha aí que era para entrar hoje o Projeto de Lei da Sabesp e também 

a denúncia do nobre vereador Fernando José Gonçalves, juntamente com o 

Prefeito do município, Walter Tajiri; porém nós temos informações 

desencontradas. O cartório eleitoral mandou aqui um documento para nós 

indicando inclusive que o suplente do PTB, no caso, que substituiria o Nobre 

Vereador Valter Miranda, indicou o senhor Jeferson Nogueira, tá? E do senhor 

Fernando José Gonçalves indicou o mais conhecido como Marcião do Busão; 

quando, na realidade, o documento do próprio do cartório eleitoral que chegou 

pra gente foi da data de 2016, porém eles não fizeram atualização para nos 

mandar, tá? Então quero que fique registrado em ata que os dois projetos, tanto 

a denúncia, quanto o projeto da Sabesp vai ficar para uma próxima sessão, e 

nós vamos novamente entrar em contato com o cartório eleitoral para que o 

cartório eleitoral passe as informações para essa Casa de Leis da forma correta, 

ok? Apenas estou dando uma informação aos nobres pares, né, porque 

realmente já estava em pauta para poder a gente sanar esse problema hoje, 

mas, infelizmente, vamos ter que aguardar mais um pouco.”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Senhor Presidente, por 

gentileza, fazer uma pergunta para o senhor: os dois projetos? Por quê que o da 

Sabesp, ele não vai continuar? Ele também tem a ver com...?”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Tem também, porque o 

suplente no caso do nobre vereador Valter de Miranda não é... não é o Jefferson, 

assim como também o suplente do nobre vereador Fernando também não é o 

Marcião do Busão.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, nobres colegas, a um tempo atrás eu até havia colocado, 

feito essa colocação para o senhor dessa dificuldade que iríamos ter sobre a 

questão dos suplentes. Haja visto que muitos, muitos, inclusive colegas nossos 

aqui da própria Casa mudaram de partido; o vereador Sérgio mudou, o vereador 

Leonardo mudou, o vereador Fábio mudou, o Vereador Valter mudou, Vereador 

Reinaldinho mudou... Vereador Reinaldinho não... mudou também. Então, nós 

vamos aguardar o Cartório Eleitoral dizer quem é realmente suplente, porque a 

data que... pela informação que eu tive da Diretoria da Casa, é de que a data 

que foi consultada, eles printaram a suplência lá atrás, e, na realidade, da aí uma 

jurisprudência nesse caso,  porque nós não sabemos quem é o suplente direto, 

nós não sabemos quem é. Hoje, se nós pegarmos a relação do PSB, da qual a 

Vossa Excelência faz parte, eu faço parte, se nós formos filtrar todos os 

suplentes que ficaram, tanto da minha candidatura, quanto a candidatura de  



 

 

 

Vossa Excelência, é bem provável que não tenha suplentes, porque muitos 

saíram do partido, muitos migraram para outros partidos. Então eu não sei qual, 

qual... de que forma jurídica nós vamos fazer isso, para que o... se for convocar 

o suplente - e é esse o entendimento do jurídico, da mesa diretiva - se for 

convocar os suplentes, vai ser uma coisa complexa, porque nós não vamos 

conseguir achar suplentes. O PTB, por exemplo, do Vereador Valter, 

praticamente ele foi eleito pelo PTB, né, hoje mudou de partido, mas 

praticamente o PTB hoje, ele foi totalmente desconfigurado, como o nosso 

partido PSB, né? Então não sei de que forma que o Cartório Eleitoral vai 

conseguir dar esse subsídio para a mesa diretiva, para que a gente possa 

colocar isso e encerrar essa discussão de vez. Muito obrigado.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Inclusive, eu gostaria de pedir aqui, 

agora, nesse momento, que fique registrado em ata, pedir à Secretaria dessa 

Casa, juntamente com o jurídico dessa Casa também, que tem que ter uma 

solução para esse problema, de uma forma ou de outra. Então, que durante essa 

semana mesmo, que o jurídico se manifeste de que forma que vamos resolver 

esses dois problemas que tá travado aqui na Casa.”. O vereador Sérgio de 

Paula Franco solicita pela ordem: “Só a nível de esclarecimento, foi feito um 

documento solicitando ao Cartório Eleitoral que informasse quem são os 

suplentes, correto?”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: 

“Correto”. O vereador Sérgio de Paula Franco prossegue: “O Cartório enviou 

uma mensagem que, supostamente, está ultrapassada, correto?”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Correto”. O vereador Sérgio 

de Paula Franco prossegue: “Mas se eles informaram, cabe a gente acatar essa 

informação que eles passaram e colocar como suplente as pessoas que foram 

indicadas, porque não foi essa Casa que escolheu, foi o próprio cartório que 

indicou o suplente. Se estiver equivocado, são eles que precisam corrigir. Eu 

penso que deveria, sim, ser colocado suplente da maneira como que eles 

indicaram, porque eles indicaram o suplente, de uma maneira ou de outra, eles 

indicaram quem é o suplente. Porque, como o nobre vereador Fernando disse, 

a gente vai continuar com isso travado até 2021, porque eles vão protelar isso 

por mais 15, 20 dias, um mês, e vai acabar o período de 2020 e isso vai ser 

jogado para 2021. Então eu penso que, se eles já indicaram suplente, é claro 

que é sugestão desse vereador, mas a Mesa Diretiva poderia sentar com o 

jurídico e verificar qual a possibilidade; se eles indicaram o suplente, que esse 

suplente ocupe a cadeira e participe da votação, como foi a sugestão da própria 

Mesa Diretiva; se a Mesa Diretiva questionou e eles enviaram o suplente, 

significa que está tudo correto, basta que cumpra aquilo que foi passado por 

eles. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Nobre Vereador, eu gostaria até de responder a essa indagação da Vossa 

Excelência da seguinte forma: entendo eu até que o senhor está correto, tá? Só  



 

 

 

que pode acontecer também do cartório eleitoral ter informado para a Secretaria 

desta Casa equivocado em relação ao suplente. Houve um erro, então eu não 

posso simplesmente, tendo dúvida, que pode sim, ser mandado equivocado, eu 

acatar. Então por isso que eu peço um pouco mais de paciência para vocês, para 

o jurídico estar trabalhando; porque, se o cartório errou lá atrás mandando um 

documento errado pra gente, nós aqui, nós não podemos permanecer no erro 

deles e correr o risco também de tornar nulo essa votação. Então eu já falei, está 

registrado aqui para o jurídico dar uma atenção nesses dois casos, tá? E pode 

ter certeza que eu vou estar cobrando. Muito obrigado, nobre Vereador.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu entendo 

perfeitamente e gostaria de fazer coro das palavras do vereador Sérgio com a 

colocação que ele fez, está perfeito. O cartório eleitoral, que seria o órgão 

responsável para informar a essa Casa quais os suplentes, que é o entendimento 

é convocar o suplente; eu, particularmente, tenho o entendimento, por exemplo, 

de que não existiria necessidade de convocar, mas esse é um entendimento 

pessoal meu, não um entendimento jurídico da Casa - e respeito o que o jurídico 

está posicionando. Eu entendo que não exista a necessidade de convocar os 

suplentes para tanto votar a denúncia, quanto votar o projeto, o Projeto de Lei 

019, tá? Mas se o cartório eleitoral responder da mesma forma ‘ó, os suplentes 

são esses’, o que vamos fazer? Nós vamos cair numa jurisprudência do mesmo 

jeito, porque nós sabemos que eles são suplentes, mas não estão nos partidos 

dos referidos vereadores atuais. Então quer dizer, pode tornar-se uma votação, 

ela, nula, justamente por... apesar do cartório eleitoral estar informando... que é 

o órgão oficial, estar informando que os suplentes seriam esses, mas, na prática, 

nós sabemos que não é, não são os suplentes, né? Eu até estranhei, o vereador, 

suplente Márcio, ele me chamou, a hora que eu cheguei lá fora para conversar 

com ele, ele estava até nervoso falando: ‘Não vou participar da sessão, porque 

eu não sou suplente’, eu também não entendi, ele só falou isso e foi embora, 

também não entendi qual o motivo. Mas corremos o risco de tornarmos também 

nulo, caso o cartório mantenha essa informação de que são os dois suplentes 

que teriam que participar da sessão.”. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Eu parto da mesma; até comentei com o jurídico aqui 

do pequeno entendimento que eu tenho, eu acredito que a suplência é que nem 

o mandato, você leva ele, porque é pra janela, a janela, ela abre o mandato do 

partido, mas desde que há uma janela, a disponibilidade, como houve com o 

Sérgio e alguns vereadores que migraram, ele se torna do pessoal, entendeu? 

Mesma coisa o senhor, não houve incompatibilidade... ah, o senhor não mudou 

de partido, mas, por exemplo, o Sérgio, que migrou do PV para o atual partido 

que ele está, ele não perdeu o mandado, porque essa mudança foi... Então eu 

acredito que, uma vez que o cartório eleitoral, que só faz praticamente isso, dá 

uma declaração dessa, é porque ele orientou que os suplentes seriam as  



 

 

 

pessoas, independente do partido que ela está. Então eu acredito que deveria 

ser respeitado a informação do cartório, né? E se fosse o caso, até para não 

perder tempo, que são projetos, principalmente o 019 também, que é importante, 

da gente... fosse errado, sanasse depois. Mas não como foi orientado e mandado 

fazer, na minha opinião, a gente vai perder a oportunidade de estar votando um 

projeto que é importante aí nesse caso, essa é a minha opinião e eu acho que 

fica claro, né? Embora haja essa dúvida daqui. Mas se o órgão responsável, que 

é o cartório eleitoral, deu essa certidão indicando os suplentes, é porque eu vejo 

isso, que não há ilegalidade, que eles migraram para outros partidos na janela e 

levaram a suplência também. Muito obrigado, Presidente.”. O senhor Presidente 

Robério de Almeida Silva diz: “Eu entendo, nobre vereador, a sua indagação, 

inclusive, e até concordo também com a Vossa Excelência. O que eu não posso, 

nesse momento, é correr o risco de, de repente, tornar-se nulo essa votação. 

Tudo bem, muitos vão falar: ‘Bom, se tornar nulo, é problema lá do cartório 

eleitoral que informou errado também’, supostamente errado, tá? Mas eu 

acredito que a gente não pode correr esse risco, tá? Eu, com certeza, o jurídico 

ainda essa semana vai me dar uma posição para que a gente possa sanar esse 

problema o mais breve possível.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Eu gostaria de dar uma pitadinha também. Ao meu ver, eu não vejo a 

necessidade de fazer uma convocação também, é uma votação simples, não é 

absoluta, então não vejo... tendo quórum legal e... como é uma votação simples, 

não vejo necessidade. Se fosse uma votação absoluta de dois terços, aí sim, eu 

acho que aí haveria uma necessidade. Mas enfim, não vamos discutir o mérito 

da questão. É importante também, já que vai fazer uma consulta junto ao tribunal, 

perguntar a ele se pode só ele não votar só no momento da votação, só isso, e 

se abster da votação. Há quórum, uma votação simples, não vejo porquê. Muito 

obrigado, senhor Presidente.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

diz: “Nobre Vereador, essa questão jurídica, assim, como eu não sou técnico 

nessa área, eu vou passar também para o jurídico desta Casa, para que eles 

possam também estar analisando, tá ok? Bom, eu gostaria de deixar registrado 

aqui a presença do munícipe Jeferson Nogueira Calet e também do munícipe 

Márcio Francisco da Silva, tá? Porém o Márcio, realmente ele falou que não ia 

votar, porque ele não pertencia mais ao partido e, como vocês viram, o Jeferson 

ficou aqui, mas aí eu preciso do entendimento jurídico desta Casa.”. Em seguida, 

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

inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Não havendo mais matéria a ser tratada, gostaria da 

dispensa desse Vereador.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do nobre 

vereador do plenário. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer 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, 03 de Novembro 

de 2020. 
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