
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020.  

 

Aos vinte e 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. 72 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 16 de novembro 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 138/2020. 2. Ofício nº 138/2020 

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

Administrativos: Portarias n° 351 aos 358/2020; Decreto n° 3522 e 3523/2020; 

Leis n° 1894/2020; Termo Aditivo n° 1 ao Contrato n° 023/2020, n° 1 ao contrato 

n° 50/19, n° 1 ao contrato n° 43/19, n° 2 ao contrato n° 25/19, n° 2 ao contrato 

n° 38/19, n° 7 ao contrato n° 38/16, n° 1 ao contrato n° 53/19, n° 3 ao contrato 

n° 53/17, n° 3 ao contrato n° 39/19, Contratos n° 37 aos 50/2020. Terminado o 

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

Indicações nº 105 e 106/2020. 1. Indicação nº 105/2020, de autoria da Nobre 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que determine ao órgão competente para que seja feito 

reparos nos bloquetes, próximo à rotatória da Avenida Ferdinando Jungers, no 

Centro. 2. Indicação nº 106/2020, 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 Andrelina Sanches Gaelera, Ribeirão da Lagoa, nesta 

cidade, em toda a sua extensão. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULO FRANCO.1. Projeto de Lei n° 044/2020 - Dispõe sobre a denominação  



 

 

 

de logradouro e dá outras providências. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2. Projeto de Lei n° 045/2020 

- Dispõe sobre a instituição da “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO 

SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE”, no município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 3. Projeto de Lei n° 046/2020 - Dispõe sobre a denominação de 

Via Pública, Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 4. Projeto de 

Lei n° 047/2020 - Dispõe sobre a denominação de Via Pública, Município de 

Biritiba Mirim e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULO FRANCO E JORGE MISHIMA. 5. Projeto de Lei n° 

048/2020 - Dispõe sobre a denominação de logradouro, e dá outras 

providências. O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu 

gostaria de solicitar ao colendo plenário que possa ser votado e incluído na 

Ordem do Dia o Projeto de Lei 044 e o 048. Gostaria que o senhor colocasse em 

consulta.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Requeiro também à Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do PL 46 e 

o PL 47, de autoria desse Vereador, tendo em vista que temos apenas um 

Requerimento na Ordem do Dia, então acho que seria propício já aproveitarmos 

essa sessão para que pudéssemos aprovar esse Projeto.”. O Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva informa: “Após o término da leitura dos Projetos que 

vai pra deliberação, aí eu suspendo para as comissões poder estar apreciando 

os Projetos dos nobres pares. Isso, após a leitura do Projeto de número 49, que 

ainda vai entrar em deliberação.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “É que o nobre Vereador professor Sérgio e o Fernando solicitaram para 

colocar na Ordem do Dia, nesta data. Então, nada mais justo que a Vossa 

Excelência ouça o Plenário para que se vai ou não a votação na Ordem do Dia 

de hoje. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Sim, mas após, após 

a deliberação do Projeto, aí eu vou colocar em votação o Requerimento dos 

nobres pares.”. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 49/2020. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 6. Projeto de Lei n° 049/2020 - Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 

2021, e dá outras providências. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva 

informa: “Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma observação aos nobres 

pares, que a Audiência Pública vai ter que fazer para a LOA também, assim, 

fazer Audiência Pública, e vai ser feito nos mesmos moldes que foi feito na LDO. 

Dizer para vocês também que todo material que contém nesse Projeto de Lei do 

Poder Executivo já encontra-se no e-mail de cada um de vocês, tá ok? Para 

vocês já poder estar apreciando.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Apenas para título de esclarecimento a Vossa Excelência,  



 

 

 

a Mesa Diretiva já agendou a data da Audiência Virtual ou será ainda...?”. O 

senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Não, não, nós estamos 

vendo para que seja encaminhado no e-mail de vocês a data da Audiência 

Pública.”. O vereador Fernando José Gonçalves pergunta: “Ah tá, não tem uma 

data definida ainda?”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva responde: 

“Provavelmente deve estar encaminhando entre hoje à tarde e amanhã cedo.”.  

O vereador Fernando José Gonçalves diz: “Eu agradeço.”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva prossegue: “O Nobre Vereador Sérgio de 

Paula Franco, ele havia feito um Requerimento para que entrasse na Ordem de 

Dia dois Projetos de sua autoria e de autoria do nobre Vereador Jorge Mishima 

também, que é o 44 e o 48. Então vou colocar em votação, vou colocar... então 

vou colocar os quatros Projetos...”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Como eu fiz o requerimento também dos dois Projetos, a 

gente poderia fazer uma votação única dos quatro, porque aí faria uma votação 

só.”. O senhor Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Pode ser também, eu 

ia colocar em individual, mas também não tem problema que seja as duas 

juntas.”. O senhor Presidente, então, coloca os Requerimentos dos nobres 

vereadores em votação. APROVADOS. O Sr. Presidente suspende a Sessão em 

seguida para que as Comissões apreciem os Projetos. Retornando, o Presidente 

solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão, passando-se à ORDEM DO DIA. O 

vereador Fernando José Gonçalves justifica: “Apenas pra justificar a ausência 

do vereador Reinaldo, o mesmo está indo para uma audiência com o Deputado 

Marcos Bertaiolli e não pôde comparecer na segunda parte da sessão, apenas 

para justificar ausência do mesmo.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

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

de Lei nº 044/2020. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, esses quatro Projetos que virão a seguir em votação, por 

tratar-se de denominação de Via Pública, até para que possamos agilizar os 

trabalhos, eu requeiro à Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário... eu sei 

que é de praxe Vossa Excelência fazer a votação nominal de todos os Pareceres 

da Comissão e do Projeto, mas eu requeiro à Vossa Excelência que a votação 

seja por aclamação e não por votação nominal.”. O Sr. Presidente acata o 

Requerimento do nobre vereador e informa que a votação será por aclamação. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 1. Parecer 

Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

nº 044/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o 

Parecer das Comissões: APROVADO. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 044/2020: APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR  



 

 

 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 2. Parecer Jurídico e Parecer e Conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei n° 046/2020, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 046/2020: 

APROVADO. 3. Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei n° 047/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: APROVADO. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 047/2020: APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULO FRANCO E JORGE 

MISHIMA. 4. Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei n° 048/2020, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das Comissões: APROVADO. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 048/2020: APROVADO. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se aos Requerimentos. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 188/2020. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 5. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 188/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que realize 

o serviço de roçada em toda a extensão da Av. Heitor da Cunha Braga. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente faz a leitura do Ofício de autoria do 

Sr. Benedito Barbosa de Melo Filho: Ofício – Benedito Barbosa de Melo Filho – 

Assunto: Agradecimento, em nome da família, à homenagem prestada ao seu 

pai, por esta edilidade, denominando a antiga Rua 18 de Novembro, Bairro 

Jardim Yoneida, como sendo Rua Benedito Barbosa de Melo, através do Projeto 

de Lei de autoria do nobre Vereador Jorge Mishima. Em seguida, o Sr. 

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

inscritos para fazerem uso da Tribuna. O vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Não havendo mais material pra votação, gostaria de 

me retirar.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do nobre vereador do Plenário 

e informa: “Aproveitando, nobre vereador, até mesmo antes do senhor sair da 

sessão, eu gostaria de avisar aos nobres pares, embora vai chegar no e-mail de 

vocês ou através do WhatsApp pela Secretaria desta Casa: a Audiência Pública, 

ela está marcada para o dia 01/12, às 10 horas da manhã. Como eu disse 

anteriormente, será feito da mesma forma que foi feita anteriormente, vai ser feito 

on-line, ok?” O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo questiona: “Há 

necessidade desse Vereador estar aqui? Como teve da outra?”. O senhor 

Presidente Robério de Almeida Silva responde: “Seria importante a presença 

de todos os vereadores no dia primeiro às 10 horas da manhã, tá ok?”. O primeiro 

vereador inscrito para fazer uso da Tribuna é o vereador Jorge Mishima, que,  



 

 

 

com a palavra, diz: “Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores 

vereadores desta Casa, com a autorização do nobre Presidente, eu gostaria de... 

vou ser breve de falar na minha cadeira. Só quero parabenizar a nobre vereadora 

Zuleika pela PL 45/2020. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo. 

Parabéns, vereadora! Obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, eu não me inscrevi, mas eu não poderia 

deixar de agradecer aos nobres pares pelo PL 46 e PL 47 de minha autoria, que 

foi aprovado por essa Casa. Muito obrigado a todos os vereadores.”. Não 

havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da Tribuna, o senhor 

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, 23 de Novembro de 2020. 
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