
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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. 74 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 1º de dezembro 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 059/2020. 2. Ofício n.º 059/2020 – Biritiba-

Prev – Encaminha balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de outubro de 2020. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura da Indicação nº 109/2020. 1. 

Indicação nº 109/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que determine a Secretaria 

Competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Estrada Municipal Itaguaçu até a altura da Igreja do Chico Leite, Itaguaçu, nesta 

cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração das indicações n° 210, 300, 

420/2017 e 067/2020. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS. 1. Projeto de Lei n° 053/2020 - Dispõe sobre a denominação 

de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências, consoante o 

que dispõe o inciso X do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim. 2. 

Projeto de Lei n° 054/2020 – Dispõe sobre a denominação de Via Pública, 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências, consoante o que dispõe o 

inciso X do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim. A vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Requeiro a inclusão na 

Ordem do Dia dos Projetos 53 e 54, obrigada.” O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento da Nobre Vereadora, coloca-o em votação. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.  3. Projeto de Lei n° 

055/2020 – Dispõe sobre denominação de Logradouro, e dá outras providências. O  



 

 

 

vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Requeiro que o Projeto 055, 

de minha autoria, seja incluído na Ordem do Dia.”. O senhor Presidente, acatando 

o Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO.  

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

Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 190/2020. AUTORIA DO NOBRE 

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

Requerimento nº 190/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas as devidas 

providencias 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, n° 

322/2019, n° 064/2020 e n° 175/2020. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou as leituras dos Pareceres Jurídicos e dos Pareceres das Comissões 

Permanentes aos Projetos de Lei nº 032, 033 e 036/2020. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 2. Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 032/2020, que deram o projeto por 

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

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 032/2020: 

APROVADO. 3. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 033/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

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

Projeto de Lei nº 033/2020: APROVADO. 4. Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 036/2020, que deram o projeto por 

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

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 036/2020: 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e 

do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 049/2020. AUTORIA 

PODER EXECUTIVO. 5. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 049/2020, 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], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], 

Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o parecer. Para justificativa de 

voto, o vereador Fernando José Gonçalves se pronuncia: “Apenas pra justificar o 

voto, senhor Presidente, para o orçamento de 2021, está previsto um orçamento de 

R$ 95.884.815,00, sendo que o orçamento desse ano foi em torno de 88 milhões, o 

provisionado. Eu, analisando esses números, quero me fazer e me entender da 

possibilidade de estar errado, mas eu entendo que esse número de 95 milhões, ele 

está superestimado, até porque nós temos uma previsão de queda de orçamento e 

de arrecadação no ano de 2021, já comprovou em 2020 e comprovado e 

provavelmente vá para 2021 uma tendência de queda ainda maior. Mas respeito os  



 

 

 

técnicos da Prefeitura que encaminharam esse orçamento, devem ter as suas 

previsões mais otimistas do que a minha, por isso eu voto favorável. Mas já de 

antemão antecipo, tanto o Executivo quanto o Legislativo, é um orçamento que não 

se pode ter como parâmetro devido à queda da arrecadação. O ano que vem a 

população vai ouvir muito isso, os vereadores que estão nessa Casa, que vão 

compor essa Casa, a população vai ouvir: ‘Caiu a arrecadação’, e este número de 

95 milhões, eu acredito que ele esteja dentro da maior possibilidade possível de 

arrecadação que o Executivo estimou, mas eu não acredito que esse número será 

atingido no ano 2021, mesmo assim, eu voto favorável.”. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 049/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José 

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

Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda 

Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o Projeto de Lei nº 49/2020. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 050/2020. 6. Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 050/2020, 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], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos 

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

de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim] e Walter Machado de 

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. [Sim]. APROVADO o parecer. 

Para justificativa de voto, o vereador Fernando José Gonçalves se pronuncia: 

“Senhor Presidente, apenas uma breve explanação sobre... referente a esse 

Projeto, até como não foi aberto pra discussão, então vou fazer na minha declaração 

de voto. Esse Projeto já era para ter vindo para cá, para essa Casa, já há um bom 

tempo, mas, por uma série de situações, período eleitoral, tal, o Executivo resolveu 

encaminhar no final do ano. Antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. 

Eu tive oportunidade de vir, apesar do Vice-Presidente não ter citado, mas eu fui 

Relator ad hoc nesse Projeto de Lei, na reunião de quinta-feira que nós tivemos aqui 

presente para discussão desse Projeto. Eu quase que não tinha participado de 

reunião de comissões, porque não faço parte, mas esse em questão, eu fiz questão 

de vir. Só para quem está nos assistindo aí, e isso é bom que fique claro, porque 

tem pessoas que estão vendo hoje e não estão... estão sabendo que ia entrar o 

Projeto, mas não sabe o teor da discussão. Nós, na sessão passada, deliberamos 

sobre esse Projeto, e até por falta de conhecimento de algumas pessoas, houve 

uma certa manifestação dizendo que esse Vereador era contra esse Projeto, e muito 

pelo contrário, muito pelo contrário, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que 

nós trabalhamos arduamente para que esse Projeto fosse aprovado o quanto antes, 

inclusive Vossa Excelência, nós estivemos juntos conversando com o jurídico da 

Casa, para a possibilidade incluir na Ordem do Dia da próxima, da última sessão, e  



 

 

 

como bem justificado pelo jurídico, ‘Olha, nós temos que analisar com mais calma’, 

por quê? Porque ali estava, realmente estava subentendido que esse benefício ia 

ser prolongado, E aí, acatamos a decisão do jurídico da Casa de fazermos na 

próxima sessão, e onde ficou decidido que nós iremos retirar aquela palavra no 

Projeto de Lei, mensalmente durante a pandemia, porque isso caracterizava o quê? 

De que o funcionário iria receber durante a pandemia, e não é a realidade, o Projeto, 

ele fala uma hora em 500 reais, numa única parcela, e, depois, ele fala durante a 

pandemia. Então que fique claro para todos que estão nos acompanhando que esse 

Projeto é uma parcela única de 500 reais, tá certo? Que está sendo votado nessa 

Casa nesse momento, e essa parcela única, ela será... os beneficiários serão 

funcionários da saúde, especificamente da saúde e do cemitério do município, dos 

dois cemitérios do município, que fique bastante claro isso, que amanhã ou depois 

não vir pessoas de outros departamentos cobrando: ‘olha, a Câmara deu pra saúde, 

não deu pra promoção, não deu pra educação, não deu para...’, então o Projeto de 

Lei, ele veio específico para a saúde e para os funcionários do cemitério, dos dois 

cemitérios do município, que fique bastante claro isso. Então, senhor Presidente, 

dito isso, as pessoas que colocaram, ou tentaram induzir de que esse Vereador seria 

contra o Projeto, acho que essas pessoas são poucas, acho que elas não 

acompanham a sessão da Câmara, não sabem nem o que estão discutindo, tá? Eu 

sempre fui e sempre serei um eterno defensor do Funcionalismo Público aqui dentro 

dessa Casa e não seria nesse momento que eu ia ser conta. Então meu voto é 

favorável, inclusive, fiz questão de participar da reunião das comissões, para que 

pudesse acompanhar esse Projeto de perto. Meu voto é ‘sim’, senhor Presidente, a 

favor das Comissões. Muito obrigado.”. Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 050/2020: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], 

Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina 

[Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 

Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de 

Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos. [Sim]. APROVADO o Projeto de Lei nº 50/2020. Para justificativa de voto, o 

vereador Fernando José Gonçalves se pronuncia: Em reconhecimento aos 

funcionários da saúde, do cemitério, que estão à frente do combate ao covid, eu 

voto favorável ao projeto, senhor presidente.”. Para justificativa de voto, o vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo se pronuncia: “Senhor Presidente, só para 

justificar meu voto, minha postura sempre foi a favor do Funcionalismo Público, todo 

mundo sabe, quem é Funcionário Público aqui, sempre fui através da briga da sexta 

parte do Funcionário Público, pró-labore dos Policiais Militares aqui também, votei 

também a favor da valorização da Comissão de Licitação também, para que eles 

também tivessem uma participação maior, daqueles que se fossem membros. E 

minha conduta, ainda mais do covid, não poderia ser outra, sou defensor desse 

Projeto aí com unhas e dentes aí. Então é ‘sim’ ao Projeto.”. Para justificativa de 

voto, o vereador Sérgio de Paula Franco se pronuncia: “Valorizando todos os 

profissionais da saúde e todos os profissionais lotados no cemitério ‘sim’ ao  



 

 

 

Projeto.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Até que... 

para que possamos dar uma agilidade maior dentro desse processo que foi 

aprovado agora por essa Casa, eu requeiro a Vossa Excelência que encaminhe para 

o Executivo o quanto antes esse Projeto, para que ele possa já se tornar a Lei, para 

fazer o autógrafo para que o funcionalismo possa ter o quanto antes o benefício que 

ora foi aprovado por essa Casa. Muito obrigado.”. O senhor Presidente Robério de 

Almeida Silva informa: “Eu digo aos senhores Vereadores, aos Nobres Pares aqui 

presentes, que será feito o trâmite normalmente como sempre foi feito nessa Casa, 

encaminhando o autógrafo para o Poder Executivo. Então, quero que todos fiquem 

despreocupados, que vai tramitar normalmente como sempre foi feito. Muito 

obrigado.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou as leituras dos Pareceres 

Jurídicos e dos Pareceres das Comissões Permanentes aos Projetos de Lei nº 051 

e 052/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 7. 

Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 051/2020, 

que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer 

das Comissões: APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

051/2020: APROVADO. 8. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 052/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

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

e votação o Projeto de Lei nº 052/2020: APROVADO. A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a Sessão para elaboração dos pareceres aos Projetos de Lei nº 053, 054 

e 055/2020. Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. Em seguida, 

o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 053/2020. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 9. Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 053/2020, que deram o projeto por 

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

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 053/2020: 

APROVADO. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Primeiro aqui eu gostaria, como representante da família, agradecer e prestar uma 

reverência, viu, Zuleika, de coração pra você, a Nobre Vereadora, aos demais que 

aprovaram o Projeto de Lei 53/2020. E dizer que a Eliana, ela se faz presente todos 

os dias em pensamento e espírito. Embora que eu quisesse que ela estivesse aqui 

do meu lado, eu só posso parabenizá-la, pois, sem modéstia, se faz justa 

homenagem para quem conheceu a Eliana do Bolina, minha querida Naninha, 

minha irmãzinha, ela cuidou dos quatro filhos dela, ela cuidou dos netos, cuidou do 

meu pai, quando você adoeceu, cuidou da minha irmã, e sempre que ainda alguma 

pessoa pedia alguma ajuda, ela ajudava e orientar. Então, um ser humano 

extraordinário, que eu sinto ela em espírito, eu acredito e sinto que ela ainda está 

olhando de um lugar maior lá por mim, zelando por mim; meu amor é muito grande, 

assim como faz falta a Carmo, e também a minha mãe. Mas... ah, não vou chorar, 

não, hoje eu vou celebrar, hoje é dia de celebrar a vida da Eliana, essa homenagem,  



 

 

 

viu, Zuleika? Vou lhe agradecer para o resto da vida e a todos vocês vereadores 

que aprovaram. A importância da Eliana na minha vida, só quem sabe do meu 

relacionamento, e sem modéstia nenhuma, é uma homenagem muito justa para 

quem conheceu ela. Muito obrigado, viu, Zuleika?”. Em seguida, o Sr. Presidente 

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

Projeto de Lei nº 054/2020. 10. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes 

ao Projeto de Lei nº 054/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

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

e votação o Projeto de Lei nº 054/2020: APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

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

Projeto de Lei nº 055/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE 

PAULA FRANCO. 11. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 055/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

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

e votação o Projeto de Lei nº 055/2020: APROVADO. 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, 07 de 

Dezembro de 2020. 
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