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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2019.  

 

Ao primeiro do mês de julho de 2019, às quinze horas, no Plenário “Vereador 

João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 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,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, Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 011 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara.O senhor 

Presidente solicitou à vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos que 

auxiliasse nos trabalhos da Mesa, tendo em vista o vice-presidente encontrar-

se ausente. 1. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário, 

Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de 

junho de 2019. 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 dos Ofícios n.º 092 e 093/2019. 2. Ofício n.º 

092/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 181, 183 ao 188/2019 *Contrato n° 30/2019 – 

PERMISSÃO TRANSPORTE COLETIVO – PN 0549/2019 *Decreto n° 

3.408/2.019 *Lei Complementar n° 200, 201, 202, 203 e 204/2.019. 3. Ofício n.º 

094/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 189 ao 193/2.019 *Contrato n° 29/2.019 *Termo 

Aditivo n° 01 ao Contrato n° 005/2.019 *Lei n° 1.865 de 25 de junho de 2.019 

*Decreto n° 3.409/2.019.O Sr. Presidente solicitou então a leitura da Ata da 

reunião nº 19 da Comissão Processante.4.Ata da Décima Nona Reunião da 

Comissão Processante constituída pela Portaria nº 051, de 26 de novembro de 

2018, que designa Comissão Processante para apurar atos de possíveis 

infrações político-administrativas contra vereadores e dá outras 

providências.Após a leitura, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Encaminho o presente documento para a direção para que se tornem os atos 

administrativos publicados.”. Terminado o Expediente, passou-se às 
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Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 184 a 

192/2019.1. Indicação nº 184/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge 

Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que junto ao Setor de 

Transportes do nosso município visando disciplinar o estacionamento de 

veículos ao longo da Avenida Ferdinando Jungers, principalmente o trecho que 

vai da Rua João Suharo Makiyama até a Rua Sebastião Silva em ambos os 

lados. 2. Indicação nº 185/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

a Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Bélgica, Portugal e França, ambas no Bairro Jardim 

Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação 

n° 092 e 150/2019. 3. Indicação nº 186/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz 

do Alto, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 

indicações n° 037, 072 e 103, 131, 157/2018, 040 e 103 e 151/2019.4. 

Indicação nº 187/2019, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: 

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

Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de roçada, limpeza e tapa buracos na Rua Manoel da Nóbrega, 

localizada no Parque Marciano.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita 

pela ordem: “Peço a vossa excelência que seja retirada a Indicação nº 188.”. O 

Sr. Presidente acata o pedido do vereador e a indicação é retirada.5. Indicação 

nº 189/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feito estudos necessários para uma possível 

implantação de uma campanha Socioambiental de “Arrecadação de Tampinhas 

Plásticas” em prol de entidades e projetos sociais do município. 7. Indicação nº 

190/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja colocado um braço de luz na Rua Sete n° 45, Bairro 

Jardim Yoneda. 8. Indicação nº 191/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter 

Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a troca de 

lâmpada na Rua Joaquim Leite de Miranda, n° 15, Alvorada C. 9. Indicação nº 

192/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja colocado um braço de luz na Rua Sebastião Garcia, 
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entre os números 09 e 126 no Bairro Alvorada C.Após a leitura, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Terminadas as Indicações, antes 

de entrarmos na Ordem do Dia, eu gostaria de suspender a presente Sessão 

para que possamos realizar a homenagem ao Sr. Gensoir de Souza Costa, o 

diretor da Escola Estadual Angélica de Jesus Ferreira, da qual foi aprovada por 

essa Casa na penúltima Sessão a Moção de Aplausos. Gostaria de registrar a 

presença da vice-diretora Marília de Cássia Bolano Morais, as professoras 

Cláudia de Morais Varago Brito e Vanessa Mourão. Gostaria que o Vereador 

Juniel da Costa Camilo conduzisse o homenageado ao plenário para que 

possa fazer jus à homenagem.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 

vereador Juniel da Costa Camilo que entregasse a Moção ao homenageado. 

Após o recebimento, o Sr. Gensoir de Souza Costa é convidado pelo 

presidente a fazer uso da Tribuna, e diz: “Uma boa tarde a 

todos!Primeiramente quero agradecer a essa Casa por essa homenagem e 

dizer, sim, que essa homenagem, ela se estende a todos os professores, 

funcionários da escola Angélica de Jesus Ferreira.Só foi possível graças ao 

trabalho deles, ao trabalho desenvolvido dentro da escola.Hoje nós contamos 

com 800 alunos daqui do município, a sua maioria de bairros, que vêm aí para 

a escola usando o transporte, e a gente fica feliz em receber esta homenagem, 

que é sinal que a gente está caminhando e que a escola está trilhando um 

caminho que é dela, criando uma nova identidade, criando um novo 

trabalho.Esse mês faz um ano que eu assumi a direção da escola e o que eu 

pude perceber é que é uma escola bonita, que é uma escola comprometida; 

temos professores e funcionários que trabalham e não trabalham pouco, não, 

trabalham muito, e que, ao mesmo tempo, é uma escola cheia de desafios 

também. E durante um tempo a escola Angélica era um pouco mau-vista pela 

sociedade biritibana, e assim, o que a gente percebe é que é totalmente o 

oposto daquilo que muitas vezes construíram enquanto imagem, porque é uma 

escola muito comprometida, muito comprometida com o trabalho que faz!Então 

eu só tenho que agradecer por essa homenagem, por ter oportunidades de 

demonstrar um pouco do trabalho que a escola faz.Esse trabalho, a campanha, 

no caso, contra a dengue, foi um dos projetos da escola, e ela conta com 

muitos projetos, com muita coisa boa!Então a minha gratidão aos professores e 

aos funcionários, a todos àqueles que fazem parte da escola Angélica,à minha 

equipe gestora, que trabalha muito também por todo o trabalho desenvolvido!E 

vou fazer um pedido:olhem com carinho para o bairro,olhem com carinho para 

o entorno da escola; cuidem da população biritibana, tão sujeita à questão da 

vulnerabilidade social, tão carente de tantas coisas.Então, assim, o que a gente 

faz é tentar remar um pouquinho contra a maré, mas a gente insiste em formar 
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cidadãos do bem, pessoas conscientes do seu papel na sociedade.Então meu 

muito obrigado a essa Casa e os meus parabéns a toda minha equipe, a toda 

equipe da escola Angélica!Obrigado!”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “A Câmara Municipal, em nome desta presidência e em nome 

dos vereadores, parabeniza o diretor e sempre professor Gensoir, a você e à 

sua equipe pelo trabalho desenvolvido, e nada mais do que merecida essa 

homenagem aprovada por essa Casa, não só em seu nome, mas em nome de 

toda a equipe. Meus parabéns!Vereador Juniel tem alguma sugestão?Gostaria 

de convidar a vice-diretora Marília, as professoras Cláudia e Vanessa para 

participarem aqui da sessão e acompanhar o homenageado.”.Terminadas as 

Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Eu solicito de vossa excelência para que colocasse na porta da 

Ordem do Dia a PL 53, que institui o projeto “Adote uma Lixeira”, a PL 55/2019, 

que institui a “Adoção de Praças”, a PL 42/2019, que é a LDO e, para 

terminar,Sr. presidente, eu gostaria que fosse apreciado e colocado em 

votação a minha denúncia em desfavor dos vereadores Paulo Rogério dos 

Santos, Eduardo Melo e José Rodrigues Lares. Muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente acata o requerimento do Vereador e o coloca em votação. 

APROVADO. O Sr. Presidente suspende a Sessão para análise dos Projetos. 

Retornando, o Sr. Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão.O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2019. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO. 1.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2019, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos 

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

[Ausente], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 042/2019: Fábio Rogério 

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

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

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Robério de Almeida 

Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO por unanimidade o projeto.O Sr. Presidente solicitou a leitura do 
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Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 055/2019. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2.Parecer Jurídico e Parecer conjunto 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 055/2019, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos 

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

[Ausente], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 055/2019: Fábio Rogério 

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

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

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Robério de Almeida 

Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO por unanimidade o projeto.O Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 053/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

ROGÉRIO BARBOSA. 3.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 053/2019, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, queria salientar que esse projeto foi devido às empresas e algumas 

ONGs que procuraram a gente, ONGs reconhecidas que estão disponibilizando 

lixeiras para o comércio da cidade para poder fazer essa coleta consciente. E 

gostaria que todos fizessem coro conosco nessa iniciativa junto à nossa 

cidade. Obrigado.”Votação nominal: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge 

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

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

Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de 

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

Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por 

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

053/2019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 
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de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o projeto.Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Requerimento protocolado sob o nº 484, de 

autoria do Vereador Jorge Mishima. 4.Requerimento nº 484/2019 – denúncia 

em desfavor dos Vereadores Paulo Rogério dos Santos, Eduardo Melo e José 

Rodrigues Lares. Autoria: Jorge Mishima.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: ““Como de procedimento dessa presidência em todas as 

situações em que existe a apresentação de denúncia, colocarei em votação a 

presente denúncia apresentada pelo Vereador Jorge Mishima na consulta do 

plenário. Os vereadores favoráveis “sim” ao acatamento da denúncia, e “não” 

ao não acatamento da denúncia. Lembrando que à consulta ao plenário, depois 

será encaminhado à procuradoria jurídica da Casa, que está respondendo, 

para que possa ter análise da presente denúncia.”. Em única discussão e 

votação o acatamento da denúncia proposta pelo Vereador Jorge Mishima: 

Fábio Rogério Barbosa [Abstém-se], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 

de Miranda [Abstém-se], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos [Abstém-se]. APROVADA a denúncia por sete votos 

favoráveis e três abstenções, e será encaminhada à direção da Casa para as 

providências necessárias.O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Gostaria da permissão dos senhores para me retirar devido a assuntos 

a tratar com representantes da Polícia Militar e Judiciário.”. O Sr. Presidente 

concede ao Vereador sua retirada do plenário. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicita a leitura dos Requerimentos nº 169 a 175/2019.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 5. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 169/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que junto ao Departamento Competente da municipalidade realize 

as providências que se fizerem necessárias, visando a fiscalização com rigor 

os veículos estacionados em vagas na lateral do Supermercado Shibata, neste 

município. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu 

quero parabenizar vossa excelência por essa iniciativa. Este vereador já fez 

inúmeros requerimentos pedindo pra que a nossa prefeitura municipal tomasse 

providências nesse sentido. É uma falta de respeito enorme o que tem 

acontecido, principalmente ao lado do Supermercado Shibata, como bem disse 

vossa excelência. Eu gostaria que a prefeitura municipal agisse de uma forma 

enérgica para que esse problema não venha a trazer mais transtornos, e que 

resolva de vez essa situação, Sr. presidente, porque é vergonhoso ver rapazes 
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de 20, 30 anos tomando lugares de senhores idosos de 80, 70 anos, e sem 

nenhuma punição. Então eu gostaria de parabenizar vossa excelência, e se 

vossa excelência permitir, eu gostaria de assiná-lo juntamente. Obrigado.”.O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria 

de parabenizar o seu requerimento. O Sr. foi muito feliz, e a gente sabe a 

dificuldade que é ali no mercado, e sim, a prefeitura tem que tomar sua parte 

de fiscalizar, sim, mas também acho que é de consciência de todos. Eu acho 

que está bem sinalizado; eu vi lá, está bem sinalizado, mas muita gente não 

respeita a lei, só respeita a lei quando dói no bolso. Então gostaria de assinar 

junto com o senhor, parabenizar mais uma vez, e parabéns à fala do Jorge 

também; muito obrigado.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “Quero parabenizar vossa excelência, porque é que nem o vereador 

Jorge falou: é vergonhoso a gente ver, vamos dizer assim, não quero dizer 

“moleque”, mas um rapaz jovem, entrar dentro do carro, ficar dentro do carro ali 

apenas pra fazer uma posição que tem um idoso, mas não tem um cartão pra 

se colocar, que isso é de praxe é obrigado, é obrigatório você ter um cartão pra 

se realmente confirmar que tem um idoso ali, colocar seu cartão no painel do 

carro. Infelizmente um idoso chega ali, é obrigado a descer no estacionamento 

lá embaixo porque não tem uma vaga. Então parabéns a vossa excelência de 

realmente estar colocando esse requerimento, e se vossa excelência permitir, 

eu estou assinando com vossa excelência.”. APROVADO.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Apenas fazendo um comentário sobre esse 

requerimento, eu já havia apresentado esse requerimento anteriormente; 

depois, logo em seguida, o vereador Jorge também apresentou... mas eu acho 

um desrespeito e uma falta de educação enorme. Você vê lá deficientes físicos, 

gestantes, idosos com o direito constitucional garantido por lei, e como bem 

disse o vereador Juniel, ali é um local muito bem sinalizado, não tem a 

desculpa de “Ah, estacionei na vaga de idoso mas não vi a placa”, porque a 

placa está parada de frente, na vaga do deficiente. Se ainda é uma sinalização 

de solo, que o cidadão parou o carro por cima, quiçá... apesar de não estar 

correto, ainda tem a desculpa; mas ali, não. E ali é uma tremenda falta de 

educação todo santo momento. É de segunda a segunda, um desrespeito às 

pessoas com garantia das vagas especiais. E como bem disse o vereador 

Juniel, isso só vai ser solucionado quando auferir no bolso da pessoa, no bolso 

do cidadão que desrespeita a lei. E não precisa uma lei municipal. Basta a 

autuação por parte do poder público, seja da Polícia Militar, seja do próprio 

Executivo, de autuar esses cidadãos que não respeitam as vagas prioritárias, 

não só ali. Eu citei explicitamente ali, porque ali o descaso, na minha opinião, é 

maior. Mas nós temos desrespeito na praça, temos desrespeito em outros 
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estabelecimentos; nós temos, por exemplo, na feira que teve agora, que 

mudou-se pra praça, ninguém mais respeita a vaga de deficiente! A placa está 

lá! Simplesmente o cidadão chega lá, encosta, não respeita a vaga do idoso, 

encosta o carro e vai pra feira fazer compra, tomar chope, se divertir... Então 

eu acho que, com agora a regulamentação da JARI, eu acredito que a 

prefeitura – e por isso a apresentação também desse requerimento – pra que a 

prefeitura possa realmente fazer o seu trabalho com a devida consideração e o 

devido dever. E gostaria de agradecer a todos que aprovaram e autorizo a 

todos que quiserem subscrever o requerimento, estão autorizados”.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 170/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim 

de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Ruas Guerra 

Junqueira e Claudio Manoel da Costa, ambas localizadas no Jardim Rosicler. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 171/2019: Requer 

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

Departamento Competente para que seja realizado com urgência o serviço de 

cascalhamento e motonivelamento em toda a extensão da Rua P – Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 172/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação à conclusão de limpeza nas vias 

do Bairro Nirvana. APROVADO.9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 173/2019: 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 reparo de iluminação pública, 

com a colocação de um braço para lâmpada e lâmpada no poste localizado no 

início da travessa situada aproximadamente 800 metros após entrar na Estrada 

Municipal do Yamamoto- Sertãozinho Biritiba Mirim.O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador 

Robério. E isso é um problema sério que tem na cidade. A prefeitura, é de 

conhecimento de todos que ela fez um contrato, está atuando no acender das 

luzes aí, que eu venho acompanhando nos bairros, mas eu vejo também erros, 

falhas. Eles não têm planejamento. Então parabéns, porque acho que quando 

se faz um contrato, deve-se pensar não só em acender as luzes, mas também 

em fazer um contrato de colocar braços e começar a atender os bairros aí. Nós 

temos nossa cidade que tem muitos bairros afastados, muitos estão às 

escuras, está acontecendo muitos roubos, muitos furtos, então é de 
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conhecimento de todos. Então a prefeitura, ela tem que ter um olhar atento 

nisso daí. Então se faz um contrato para colocar, acender só as luzes, por que 

não fazer um contrato também de colocar braços de luz? Então ver também a 

qualidade, porque muitas vezes troca-se um reator – que eu andei 

acompanhando isso daí – e passe-se dois, três meses, já está queimando. 

Então a prefeitura tem que estar mais atenta nisso daí. Parabéns, Vereador! Se 

o senhor permitir, gostaria de assinar junto com o senhor, como já venho 

requerendo ao senhor prefeito várias vezes, à prefeitura, que informasse a 

esse vereador, outros vereadores aqui também já pediram o valor que a 

Bandeirante passa para a prefeitura. Então, dinheiro tem, então acho que o que 

falta é planejamento mesmo e força de vontade. Muito obrigado.”. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA.10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 174/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que possa ser colocada uma lixeira nas proximidades da 

Cachoeira localizada próxima a bica d’água na estrada de Casa Grande. 

APROVADO.AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES 

DE AGUIAR PASSOS. 11. Em única discussão e votação o Requerimento de 

Informação nº 175/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo preste informações solicitadas. 1. Quantos veículos a Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim possui em sua frota atualmente? 2. Quais os 

veículos que estão em condições de uso? 3. Quais os veículos que estão em 

sem condições de uso (sucata)? 4. Quais os veículos que estão em 

manutenção/reforma? 5. Quais os modelos e ano de todos os veículos da 

frota? 6. Todos os veículos estão com a documentação e seguro obrigatório 

devidamente regularizados, pagos? 7. Quais os veículos lotados em cada 

Secretaria Municipal?O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Sr. 

presidente, gostaria de parabenizar a nobre vereadora Zuleika por esse pedido 

de informação 175 sobre os veículos da prefeitura. Realmente nós precisamos 

saber o que está acontecendo com o transporte de Biritiba, não é? 

principalmente os carros oficiais, visto que nós não sabemos quais os carros 

que estão em condições de uso, como bem solicitou vossa excelência. Então 

parabéns mais uma vez!”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora Zuleika Passos e ela foi 

muito feliz nesse requerimento, pois ela também foi secretária, eu também fui 

secretário, e a gente sabe das condições dos carros, como se encontravam e 

se encontram ainda. Então a gente sabe que a prefeitura enfrenta um problema 

sério em transporte em carros, então a gente também não pode só jogar 

pedras. Esse pedido de informação calhou numa hora propícia, porque eu já 
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estava até com requerimento pronto também, nobre vereadora, mas gostaria 

de fazer coro junto com a senhora. A gente sabe da dificuldade, e a prefeitura 

parece que ganhou quatro carros novos aí também, já estão adesivados, que 

eu vi, mas acho que tem um erro também: a prefeitura já filmou esses carros, 

estão 100% com os vidros filmados. Eu estava em Mogi das Cruzes a semana 

passada e eu vi um funcionário, um motorista daqui rodando... aí eu vi ele 

entrando no carro com outro funcionário... e o que que estavam fazendo? 

Quem mais estava no carro? Então eu acho que a prefeitura tem também que 

se atentar, tem que ter mais transparência em tudo que se faz. Então, 

parabéns, nobre vereadora. Gostaria de fazer coro com a senhora, se assim 

permitir. Obrigado mais uma vez.”.O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o requerimento 175 desse pedido 

de informação, nobre vereadora. Realmente foi muito feliz no seu requerimento 

e realmente existe a necessidade, sim, de ter, de todos nós, na realidade, obter 

essa informação. Então, parabéns!”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passosresponde: “Obrigado, vereador. E eu recebendo, tendo a devolutiva da 

informação, passarei uma cópia para cada um.”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Gostaria também de parabenizar a nobre 

vereadora pelo requerimento 175, e gostaria de pedir permissão pra poder 

assinar junto o requerimento. Obrigado.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Antes de passar a palavra aos oradores inscritos, eu gostaria, 

em cima desse requerimento 175 que a nobre vereadora Zuleika apresentou, 

só lembrando que... eu não me recordo de cabeça agora, mas houve uma 

resposta do Poder Executivo a um requerimento não igual, mas muito parecido 

do vereador Reinaldo, muito próximo, referente a esse questionamento. É claro 

que, como foi deliberado no plenário, será encaminhado ao Executivo e o 

Executivo, na forma da lei, encaminhará a resposta. Porém, se não todos os 

dados que vossa excelência requer, mas, no encaminhamento para o gabinete 

do vereador, eu me recordo que eu assinei uma resposta do Poder Executivo 

junto. Então depois se vossa excelência se interessar, está à disposição na 

Casa até pra poder, de repente, até antecipar qualquer tipo de condução dos 

trabalhos de vossa excelência; já está à disposição. É que, como foi solicitado 

pelo vereador Reinaldo, aprovado em plenário, foi disponibilizado... Aliás, acho 

que ele entrou com um requerimento direto na prefeitura e o Executivo 

encaminhou pra Casa; por isso nós encaminhamos direto ao gabinete do 

vereador Reinaldo, mas está à disposição na secretaria para todos os nobres 

vereadores.”.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Não 

havendo mais trabalho a se tratar, eu gostaria que o Sr. me permitisse a 

permissão pra mim ir atender um munícipe em meu gabinete.”. O Sr. 
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Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário.E não havendo mais 

matéria para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente faz a chamada nominal dos Srs. 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito 

é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, 

toda mesa diretiva, nobres pares, à imprensa aqui presente, aos munícipes 

aqui presentes, uma boa tarde a todos! Sr. presidente, gostaria de 

primeiramente parabenizar o seu trabalho, só vem tendo uma conduta séria, e 

parabéns, tá? Venho gostando da forma que você vem levando, conduzindo os 

trabalhos. Eu acho que o presidente é para isso. Algumas coisas a gente não 

concorda, a gente diverge, mas isso é normal, mas estamos aqui para isso. 

Mas o carinho e o respeito, vai ter sempre. Sr. presidente, gostaria de deixar 

bem claro à população que nós... essa sessão ordinária que se encerra hoje, a 

gente entra em recesso, um mês de recesso. Gostaria de informar que esse 

Vereador não concorda com esse recesso. Dentro da Lei Orgânica do 

Município, fala que, no artigo 47, “... independente convocação e sessão 

Legislativa anual desenvolve... de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 15 de dezembro.”. Então “A Sessão Legislativa será interrompida 

após aprovação da lei orçamentária...”, que foi hoje. Então essa Casa, por lei, 

entra em recesso. Mas gostaria de dizer que esse Vereador não entra em 

recesso. Gostaria de informar que não concordo, mas é uma lei que a gente 

tem que cumprir. Mas esse Vereador se encontra trabalhando todos os dias 

nessa Casa o mês inteiro. Porque se o trabalhador comum, ele não tem direito, 

tem direito a um mês ao ano, então eu, como parlamentar, eu não aceito, não 

concordo, então vou continuar trabalhando. Meu gabinete está aberto à 

disposição de todos, e irei também aproveitar esse tempo, como não haverá 

sessões ordinárias, para fiscalizar o Executivo, fazer umas... estar andando 

mais na cidade. Mas irei trabalhar o mês inteiro. Esse é o meu posicionamento. 

E gostaria também de deixar já para o senhor, Sr. presidente, assim como tem 

vários trabalhos na Casa, estarei à disposição para qualquer convocação 

extraordinária a qualquer momento; só me avisar, que eu estarei à disposição 

do senhor e de todos. Além do mais, muito obrigado, uma boa tarde a todos. 

Estou à disposição de todos! Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida 

de todos.”. O próximo vereador inscrito é o Vereador Lourival Bispo Matos 

que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, senhores membros da mesa, senhores 

pares, senhores presentes, a imprensa presente! Apenas eu faço uso dessa 

tribuna nesta tarde apenas para relatar dois casos que essa semana eu tive 

conhecimento desses causos. E eu não poderia deixar de realmente comunicar 

realmente ao senhor Prefeito. Bom, o relatório de dois episódios que ocorreram 

na escola Helena Ricci Barbosa, lá no quilômetro 18. Em junho desse mês, dia 
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13 e dia 14 de junho deste ano a escola teve que funcionar sem energia. É 

brincadeira, né? Sem energia!Não por falta de energia; apenas nesses dias, 

choveu muito, e realmente o ponto de infiltração nas paredes e realmente no 

quadro dos disjuntores.Agora veja bem: se uma criança naquele momento 

passa,encosta a mão naquela parede, o que poderia acontecer com essa 

criança ou próprio um adulto? Mas eu... muitas coisas que eu estou 

encaminhando, eu não vou relatar aqui, porque eu estou aqui, ó,estou 

mandando,estão aqui, todos com fotos.Apenas aqui é só uma prévia, que 

depois realmente se não tomarem providência, aí eu vou encaminhar o 

restante dos documentos. Então não preciso falar de todos que estão aqui. 

Bom, isso foi dia 13 e 14.Junto no ponto de infração, você veja bem, a água 

escorrendo na parede, né?Então pela parede,bem acima do quadro que eu 

acabei de citar, por decisão da diretora, por decisão da diretora, ela desligou 

todos os disjuntores para com que não venha a acontecer o episódio até de 

uma criança...Isso aconteceu de eles trabalharem praticamente estudando sem 

a iluminação devida. Então, gente, eu só digo assim: onde é que está a nossa 

secretária de educação?Que acredito que ela passa nas escolas, deve passar 

todos os dias.As reclamações, sei que são colocadas a ela.Agora será que o 

senhor Prefeito não sabe de nada disso?Isso é o que eu quero.É por isso que 

eu estou mandando; é um para ele,está aqui protocolado com todas as... não 

todas as fotos, mas aquelas que realmente são de prioridade e estou 

encaminhando também para a Secretaria da Educação também. Porque às 

vezes falamos aqui do Sr. prefeito, mas às vezes o Sr. prefeito não sabe de 

tudo. Seu secretariado vai enrolando por ali para ver se vão arrumando de uma 

maneira ou de outra, e talvez o Prefeito não sabe. E eu estou encaminhando 

ao Sr. Prefeito pra ele ter ciência realmente do que está acontecendo; não é só 

essa escola, não. Eu estou pedindo dessa escola, mas cada escola ele vai 

receber um volume desse aqui de cada escola.Eu já estou na terceira, quarta 

escola visitando, tudo com foto e tudo com os acontecimentos. Então... o pior... 

esse aqui eu dou até risada, gente.Foi agora dia 18; houve um vazamento de 

gás... é brincadeira!Na escola!Foram na prefeitura,“Ah, gente, infelizmente não 

temos dinheiro para comprar”. Quem falou, não sei.“Não temos dinheiro para 

comprar mangueira”.Mas também não veio ninguém olhar a escola, a 

situação.A mangueira, ela trincou no pezinho do...Ninguém foi lá!Isso no dia 20, 

foi feriado; dia 21 também.Isso foi na segunda, dia 19;20, 21 feriado...”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Não havendo mais 

trabalhos, eu tenho um trabalho no meu gabinete, gostaria de autorização, e 

me encontro em meu gabinete à disposição de todos.”. O Sr. Presidente 

concede ao Vereador sua retirada do plenário.O Vereador Lourival Bispo de 
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Matos prossegue: “Dia 24, que foi segunda-feira, chegando lá, eu estava 

presente; chegou a diretora com a mangueira. Ela foi em Mogi das Cruzes 

comprar mangueira. Só que infelizmente, como ela não levou a outra, veio fora 

de bitola, pronto, ela teve que voltar pra comprar. Aí o que acontece? 

Praticamente dia 18, numa terça-feira, não teve almoço, dia 19 não teve 

almoço... o que é que foi o almoço dessas crianças?Suco e bolacha.Dia 24, 

que eu estava lá presente, acompanhei, porque eu estava acompanhando 

tudo, disse:“E hoje, diretora,o que é que as crianças vão 

almoçar?”.“Infelizmente, o fogão pudemos ligar, ninguém deu assistência 

nenhuma, vai ser suco e bolacha”.Então, gente, é lamentável a gente ver uma 

coisa dessas, é lamentável! E quem comprou a mangueira não foi nem a 

prefeitura e nem também a secretária, não, a secretária de educação, 

não.Quem comprou foi a diretora da escola, para ver se realmente conseguiria, 

isso na terça-feira, dar almoço para as crianças.Então só peço ao senhor 

Prefeito,que pelo amor de Deus! Vamos, gente, não é possível, vamos olhar 

aqui, ó,é tudo documentado aqui, não é conversando fiado, não. É 

documentado e tirando fotos. Eu tenho156 fotos só de lá. Está aqui, ó, tudo, de 

tudo que está acontecendo lá, tudo!Eu não quero nem relatar o que há, porque 

eu vou mandar ele que leia e veio realmente aqui,está aí, por isso que está 

com essas necessidades que a escola está precisando.E realmente não é só 

essa escola, não, tem muito mais outras. Estou aí com os relatórios, cada uma 

vai ir um ofício desses para ele, porque ele tenha a ciência.Se ele hoje,às 

vezes ele pode dizer assim: “Não, eu não sabia”. Espera aí, como que não 

sabia, se a secretária de educação tem por obrigação de passar todas as 

informações ao Sr. Prefeito, para que ele possa realmente assumir a 

responsabilidade?Então eu,pra me livrar disso aí que acabei de falar há poucos 

instantes, eu estou encaminhando os documentos para o senhor Prefeito e 

para a Secretaria de Educação, apenas pra com que nós vamos ficar... As 

crianças saíram dia 28, né? Vai sair agora, vai sair. Então, quer dizer,temos 30 

dias que eles podem ir lá e dar uma arrumada.Não é possível que voltem as 

aulas e essas crianças vão correr o risco que elas estão correndo e que possa 

correr a hora que chegar uma chuvarada.Então só peço que o prefeito olhe 

com carinho essas escolas, essas crianças em geral, porque não só tem essa 

escola com problema,não, aqui são vários problemas.Eu ia ficar dois, três dias 

para dizer cada problema aqui.Ele que lá realmente ele vai...Na hora que ele 

ler aqui, ele vai saber quais são os problemas que a escola está passando.Eu 

só quero agradecer,Sr. presidente, e dizer: não é possível que o prefeito vire as 

costas, as crianças de férias e ele tome essas providências,principalmente na 

parte elétrica dessa escola. Gente, lá para fazer uma tomada, tem que desligar 
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a luz!É brincadeira uma coisa dessa?Para você usar tomada, tem que desligar 

as luzes. Então está tudo em curto!O bebedouro, dando choque!Foram lá, 

cavaram na parede, cortaram a mangueira da água, dobraram um pedaço de 

arame,foram lá, cortaram a parte elétrica e tiraram o bebedouro. São três 

bebedouros,agora tem só dois bebedouros, porque estava dando choque. 

Então, gente, tem que ter muito cuidado.Entendeu?Então tem que ter muito 

cuidado com isso.Não espere acontecer um acidente, porque se isso acontece, 

fica caro para o Sr. Prefeito.É por isso que eu estou encaminhando isso,Sr. 

presidente, que é para ele não dizer; “Eu não sabia”.Eu não sabia, não; eu 

quero deixar ele a par de toda a situação, dos problemas que estão 

acontecendo lá.E vou em todas as escolas, eu vou visitar e vou fazer o mesmo 

processo que eu estou fazendo aqui.Muito obrigado, Sr. presidente, e agradeço 

pelo tempo,obrigado, Vereador.”. E não havendo mais inscritos para fazerem 

uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas 

considerações finais: “Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de fazer 

algumas considerações, primeiro registrar as minhas condolências aí também 

em nome da Câmara Municipal, as condolências à família do nosso amigo 

Rodolfo, lá da Terceira.Ele, que sofreu um grave acidente antes de ontem, e 

veio a falecer.Estava com um amigo, seu filho, que encontra-se 

hospitalizado.Mas infelizmente o Rodolfo acabou vindo a falecer junto com o 

outro amigo nesse... Marcos da Viola, que reside em Mogi, mas era uma 

pessoa que estava sempre em Biritiba com a gente, nos encontros de 

violeiros.E o Rodolfo estava atrás de um projeto com o filho dele, o filho dele é 

músico e tinha uma série de apresentações e, no determinado local ali próximo 

da região de Jales, próximo da região de Santa Albertina, sofreu um acidente e 

acabou vindo a falecer. Então as nossas condolências aos familiares e 

amigos.Gostaria de, antes de passar o resumo dos trabalhos, o vereador Juniel 

teve que se retirar, mas informar ele que o recesso da Câmara Municipal, ele 

começa a partir do momento que se votou a LDO e dar-se a 30 dias de 

recesso. Esse recesso não quer dizer que o vereador vai ficar passeando e não 

vai deixar de trabalhar.Esse recesso,ele simplesmente suspende as Sessões 

Ordinárias da Câmara e, a qualquer momento, assim que necessário, chama-

se a Extraordinária.Então, da mesma forma que ele ficará também à 

disposição, esse Vereador e tenho certeza que boa parte dos vereadores 

também estarão à disposição da população para prestar os seus 

trabalhos.Então induzir a população dizendo que o recesso é férias de 

vereador é um tremendo engano.Eu agradeço as palavras dele por elogiar a 

conduçãodos trabalhos, mas o que é justo tem que ser dito.E, para encerrar, eu 

gostaria de apresentar os trabalhos realizados e discutidos no mês de junho de 
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2019: foram 28 indicações,oito projetos de lei,três projetos de lei complementar 

da Mesa Diretiva, 30 requerimentos, duas moções de apelo, duas moções de 

aplausos e parabenização e duas moções de pesar.No total, 75 trabalhos 

apresentados e discutidos neste período, fora aos de hoje,tá? E mais uma 

observação, de todos esses projetos, dois projetos estão do 

Executivo.Conforme havia discutido previamente com os colegas, existe a 

possibilidade de chamarmos a Extraordinária sobre a questão da eleição do 

Conselho Tutelar, da nova lei, então ficam todos os vereadores de sobreaviso 

para que, a qualquer momento, vamos convocar a Sessão Extraordinária para 

a questão do Conselho Tutelar.E gostaria de pedir a consideração dos 

vereadores, até por questão particular minha de saúde de família, e eu ficarei 

durante esses dois dias, e não de férias, mas por questão de saúde e 

acompanhamento da minha esposa, esses dois dias eu estarei à distância, 

mas os vereadores sabem onde me localizar.E também solicito aí aos que de 

repente me procurarem nesse período, eu estarei ausente por questões de 

saúde da família.Antes de terminar,bem lembrado pelo vereador Jorge para 

não interromper a presidência, o vereador nesse período não necessariamente 

precisa apresentar requerimento e indicação.Ele pode também apresentar um 

ofício direto ao Executivo para querer qualquer tipo de informação ou 

reivindicação.Terminada a Ordem do Dia e não havendo nada mais a ser 

tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 01 de julho de 2019. 
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