ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 19 de março de 2.001.
Às vinte horas do dia dezenove de março de dois mil e um, na séde da Câmara
Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº 125 – centro, desta
cidade e Município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores
Vereadores em exercício nesta 9ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador
João Suharo Makiyama”, para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista
para a data. Assumiu a direção dos trabalhos, o Senhor Vereador JOSÉ MARIA DE
SIQUEIRA JUNIOR, Presidente da Câmara que convidou a mim, Vereador CARLOS
ALBERTO TAINO JUNIOR, 1º Secretário, para os trabalhos de secretaria da Mesa
Diretiva. Instalada a Sessão, o Sr. Presidente solicitou que fosse feita a chamada nominal
dos Senhores Vereadores, para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a
chamada com as assinaturas dos presentes, apostas às fls. 66, do livro n.º VIII de
Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que
havia “quorum legal” para as deliberações, face ao comparecimento da totalidade dos
membros da Câmara. Passando-se de pronto ao material dado ao EXPEDIENTE:- 1.
Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão anterior. O Vereador Carlos Alberto
Taino Junior, requereu que fosse dispensada a leitura. O Sr. Presidente acatando o
Requerimento do Nobre Vereador, colocou em votação, o que foi aprovado, ficando
aprovada por unanimidade a Ata, que também havia ficado a disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria; Leitura do Protocolo nº 045/2001, recebe ofício nº 019/2001DAGP – Atos baixados pelo Executivo; 2. Leitura do Protocolo nº 057/2001, recebe
ofício nº 024/2001-DAGP – Atos baixados pelo Executivo; 3. Leitura do Protocolo nº
065/2001, recebe ofício nº 032/2001-DAGP – Atos baixados pelo Executivo; 4. Leitura
do Protocolo nº 064/2.001 - recebe Ofício nº 031/2.001 - DAGP - Responde Pedido de
Informações nº 002/2001 de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha;
INDICAÇÕES:- 5. Leitura das Indicações nºs. 112/, 113/, 114/ e 115/2.001 de autoria do
Nobre Vereador Reinaldo Pereira; 6. Leitura das Indicações nºs. 116/ e 117/2.001 de
autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 7. Leitura das Indicações nºs. 118/,
119/ e 120/2.001 de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 8. Leitura da
Indicação nº. 121/2.001 de autoria da Nobre Vereadora Gersa de Souza; 9. Leitura da
Indicação nº. 122/2.001 de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 10.
Leitura das Indicações nºs. 123/ e 133/2.001 de autoria do Nobre Vereador Rubens
Bueno Filho; 11. Leitura das Indicações nºs. 124/ e 125/2.001 de autoria do Nobre
Vereador José Francisco Marques Garcia; 12. Leitura da Indicação nº. 126/ e 127/2.001
de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 13. Leitura da Indicação nº.
128/2.001 de autoria dos Nobres Vereadores Genivaldo Leite da Cunha e Reinaldo
Pereira; 14. Leitura da Indicação 129/2.001 de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto
Taino Junior; 15. Leitura da Indicação nº.131/2.001 de autoria de todos os Vereadores;
16. Leitura da Indicação nº. 132/2.001 de autoria dos Nobres Vereadores José Maria de
Siqueira Junior e Gersa de Souza. 17. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a).
Mensagem nº 010/2.001 - Projeto de Lei nº 013/2.001, Dispõe sobre contratação
temporária para atender excepcional interesse público, e dá outras providências.
Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação; b). Projeto de Lei nº

014/2001 – Que institui a Campanha Permanente de Prevenção do Câncer Ginecológico e
Mamário e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de
deliberação; c) Projeto de Lei nº 015/2001 – Que considera de Utilidade Pública
Municipal, o Biritiba Mirim Futebol Clube, e dá outras providências; Aprovado por ter
sido aceito e considerado objeto de deliberação; d) Projeto de Resolução nº 001/2.001Altera o dia e horário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal, e dá outras providências.
O Vereador Donizeti Assis de Siqueira requereu que o Projeto de Resolução fosse
retirado de pauta. O Senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador
colocou-o em votação. Declarando aprovado. e) Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº
005/2.001, que altera o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá
outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação.
Fim do material dado ao Expediente passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO
DIA:- DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA
JUNIOR: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 002/2.001,
solicita cópia do Projeto da construção do prédio onde está instalado o Banco do Brasil.
Aprovado por unanimidade. 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Pedido de
Informações nº 004/2.001, solicita saber quais providências foram tomadas pelo
Executivo anterior, com relação ao pedido do Diretor de Obras, quanto às diversas
irregularidades encontradas no Departamento de Obras. Aprovado por unanimidade. 3.
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 010/2001 – Que considera
de Utilidade Pública Municipal, o Grupo de Defesa do Meio Ambiente S.OS.
ECOLÓGICO, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de
Justiça e Redação e de Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por unanimidade.
DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA o Pedido de Informações nº 003/2.00, que questiona sobre a cobrança
diferenciada das tarifas de ônibus cobradas pela Empresa Auto Viação Biritiba e Júlio
Simões S/A. Aprovado por unanimidade. 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a
Moção de Pesar nº 004/2.001, pelo passamento do Sr. Governador Dr. Mário Covas.
Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DOS VEREADORES JOÃO PAULO DE
MORAES FILHO, GERSA DE SOUZA, JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR E
JUVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA o Projeto de Lei nº 011/2001 – Que institui Plano de Alfabetização aos
Funcionários Públicos Municipais, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das
Comissões de Justiça e Redação e Ordem Social. Aprovado por unanimidade. DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
o Projeto de Lei nº 045/2000, que dispõe sobre a exploração de minerais definidos pela
Legislação Federal como integrantes da classe II, de areias, argilas e calcários dolomitico,
e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e
Ordem Econômica. Aprovado por unanimidade. 8. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA o Projeto de Lei nº 006/2.001 - Dispõe sobre a revogação da Lei nº 829, de 11 de
abril de 1.996. Anexo Parecer desfavorável com Emenda Aditiva a Lei nº 829, de 11 de
abril de 1996, das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos e
Ordem Social. Aprovado por maioria de votos o Parecer e Rejeitado o Projeto de Lei. O
Vereador Reinaldo Pereira votou contra o Parecer e a favor do Projeto. O Vereador
Donizeti Assis de Siqueira solicitou a Ordem e disse que é favorável ao Parecer das

Comissões e contra ao Projeto do Executivo. Porque quando o Ex-Prefeito Dr. Miguel
Bolanho, apresentou este Projeto de Lei, a Prefeitura já se encontrava em dificuldades, no
entanto, ele com toda a dificuldade concedeu a bolsa de estudo aos funcionários. Uma
das maiores obras do Município, é propiciar aos funcionários o estudo. Fim do material da
Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para
fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinado às explicações pessoais: 1.
Vereador Carlos Alberto Taino Junior:- que dispensa o uso da palavra. 2. Vereador
João Paulo de Moraes Filho, que dispensa o uso da palavra. O Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Vice-presidente que assumisse os trabalhos da Sessão, uma vez que
fará uso da tribuna. O Vereador Augusto Pinto de Faria Filho assumindo interinamente a
Presidência, concede a palavra ao Nobre Vereador:- 3. Vereador José Maria de
Siqueira Junior: Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. Vereadores e todos presentes.
"Estou aqui hoje, como Vereador desta Casa de Leis, porque fui procurado na manhã de
hoje pela moradora do Bairro Cruz das Almas, Dona Olímpia. Ela veio até minha pessoa
reivindicando melhorias para o Bairro. Nós Vereadores sabemos das dificuldades do
Senhor Prefeito, que ele está tentando suprir as necessidades, mas é em razão deste
pedido, desta solicitação encarecida da Dona Olímpia que fala em nome de todos os
moradores, solicitando com certa urgência a manutenção das ruas do bairro, é por este
motivo que faço uso da tribuna para que o Sr. Prefeito na medida do possível atenda o
pedido da Dona Olímpia. Pedindo licença ao Nobre Vereador Rubens Bueno Filho, que
hoje me procurou solicitando a elaboração de uma Indicação para ampliação da Creche
Municipal que abriga cerca de sessenta crianças, havendo uma grande demanda na fila de
espera. O ideal seria a construção de mais creches, mas sabemos da dificuldade da
Prefeitura, por isso gostaríamos que o Sr. Prefeito olhasse com carinho esta Indicação.
Muito obrigado. Tendo encerrado o discurso do Sr. Presidente, o Senhor Vice-presidente
devolve a Presidência ao seu titular. Assumindo novamente a direção dos trabalhos, o
Senhor Presidente franqueia a palavra ao Vereador: 4. Vereador Reinaldo Pereira:Cumprimentou o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores e a todos os presentes. "Gostaria de
aproveitar o momento para fazer um comentário sobre o Projeto de Lei nº 006/2.001, que
trata da revogação da Lei nº 829. A minha posição de cancelar este benefício não é
pessoal para prejudicar cinco ou seis funcionários. O que ocorre é o seguinte: um
estudante universitário dá uma despesa para o município de doze meses, e essa despesa
poderia ser usada da melhor maneira, ou seja, temos quatrocentos funcionários e todos
eles fazem jús a esse direito, de melhorar seus conhecimentos. Então por esse motivo que
estou contra a manutenção deste privilégio, porque existe muitos funcionários que querem
fazer um curso e não pode, porque a Lei abrange só cursos universitários. A Constituição
Federal assegura a todos o direito da educação. É perfeito, só que está sendo interpretado
de forma errada, nós temos que dar direito a todos os funcionários públicos, e não a meia
dúzia. Esta é minha posição, só queria justificar perante todos para que venham entender
o porquê de ser contra o Parecer”. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita o
Ordem ao Senhor Presidente, que o concede: "Gostaria de pedir ao Nobre Vereador, que
por coincidência é irmão do Senhor Prefeito, que uma vez que você é favorável que todos
tenham direito ao benefício, que estenda a todos e não corte os benefícios dos poucos que
os têm. Então esta aí uma sugestão para Vossa Excelência fazer uma Indicação na
próxima Sessão, para que o benefício seja estendido a todos os funcionários, ao invés de

cortar o benefício dos poucos que o têm”. O Vereador Reinaldo Pereira apartea o
Vereador Donizeti Assis de Siqueira e diz: “Se houver a possibilidade de aumentar a
arrecadação, o Nobre Vereador que a faça, porque o interesse é de todos e não de meia
dúzia”. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira responde ao Nobre Vereador Reinaldo
Pereira. “Tenho certeza que Vossa Excelência sendo Procurador Jurídico da Prefeitura,
saberá onde aumentar a arrecadação. Vossa Excelência tem acesso a tudo na Prefeitura,
então com certeza apresentará um Projeto aumentando a arrecadação e que irá beneficiar
todos os quatrocentos funcionários”. Obrigado. 5. Vereador Rubens Bueno Filho:Cumprimentou o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores e a todos os presentes. "Reforçando a
Indicação nº 131/2.001, da ampliação da Creche Municipal, gostaria que o Senhor
Prefeito olhasse com especial carinho, porque o nosso município hoje, segundo dados do
IBGE, a população é em torno de vinte e cinco mil habitantes. Temos uma Creche
Municipal com capacidade para sessenta crianças e sabemos que a situação da Prefeitura
para construir novas creches é difícil. Então gostaria que o Senhor Prefeito atendesse a
nossa Indicação para ampliação da creche já existente, com o intuito de diminuir a lista de
espera. Quanto a questão da bolsa de estudos, eu voto pela permanência da bolsa, porque
se tirarmos estaremos retrocedendo. Essa é minha opinião. Boa Noite. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os
presentes na Sessão. E não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a Sessão
Ordinária. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara, a
qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
Presidente da Câmara
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
1º Secretário
Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2.001.
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