ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 16 de abril de 2.001.
Às vinte horas do dia dezesseis de abril 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. 68, 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; 2. Leitura do Protocolo nº
084/2001, recebe ofício nº 049/2001-DAGP – Atos baixados
pelo Executivo; 3. Leitura do
Protocolo nº 082/2001 - recebe Requerimento do Sr. Bernardino Tavares; 4. Leitura do Protocolo
nº 085/2001 - recebe Ofício nº 047/2001 DAGP - encaminha cópia de Ofício; 5. Leitura do
Protocolo nº 086/2001 - Mensagem nº 011/2001-GP - Veto total ao Projeto de Lei nº 006/2001; O
Vereador Reinaldo Pereira solicita o ordem ao Sr. Presidente, que o concede, gostaria de fazer
um esclarecimento sobre a matéria. Além de todos esses elementos que foram abordados pelo
Veto, também no Regimento Interno da Câmara Municipal em seu artigo 21, diz "não será
admitida emenda que implique em aumento das despesas prevista nos projetos de lei de iniciativa
exclusiva do Prefeito, ressalvadas as admitidas nos projetos de lei de diretrizes orçamentarias e
dos orçamentos anuais". Estou fazendo esta leitura apenas para esclarecimento dos Senhores
Vereadores. 6. Leitura do Protocolo nº 090/2001, recebe Requerimento do Sr. Bernardino
Tavares; 7. Leitura do Protocolo nº 093/2.001, recebe Ofício nº 052/2001 - DAGP, Resposta ao
Pedido de Informações nº 003/2.001, de autoria de todos os Vereadores; 8. Leitura do Protocolo
nº 094/2.001, recebe Ofício nº 053/2001 - DAGP, Resposta ao Pedido de Informações nº
004/2.001; 9. Leitura do Protocolo nº 092/2.001, recebe Ofício nº 054/2001-DAGP, responde ao
Requerimento nº. 002/2001, de autoria do Vereador José Maria de Siqueira Junior; 10. Leitura do
Protocolo nº 091/2001, recebe ofício nº 055/2001-DAGP – Atos baixados pelo Executivo; 11.
Leitura do Requerimento nº 014/2.001, de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 12.
Leitura do Requerimento nº 015/2.001, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido
Cardoso; 13. Leitura do Requerimento nº 016/2.001, de autoria do Nobre Vereador Carlos
Alberto Taino Junior. O Vereador João Paulo de Moraes Filho requer que seja lido apenas os
resumos das Indicações. O Senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador,
colocou-o em votação. Declarando aprovado. INDICAÇÕES:- 14. Leitura da Indicação nº.
168/2.001 de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira; 15. Leitura das Indicações nºs. 169/,
170/, 171/ e 172/2.001 de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 16. Leitura das
Indicações nºs. 173/ e 174/2.001 de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 17. Leitura
da Indicação nº. 175/2.001 de autoria dos Nobres Vereadores Genivaldo Leite da Cunha e
Reinaldo Pereira; 18. Leitura das Indicações nºs. 176/ e 177/2.001 de autoria do Nobre Vereador
Lourival Bispo de Matos; 19. Leitura das Indicações nºs. 178/ e 179/2.001 de autoria da Nobre

Vereadora Gersa de Souza; 20. Leitura da Indicação nº. 180/2.001 de autoria dos Nobres
Vereadores José Maria de Siqueira Junior e Rubens Bueno Filho; 21. Leitura das Indicações nº.
181/, 182/, 183/ e 184/2.001 de autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior; 22.
Leitura da Indicação nº. 185/2.001 de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; 23.
Leitura das Indicações nºs. 186/ e 187/2.001 de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da
Cunha; 24. Leitura da Indicação nº. 188/2.001 de autoria dos Nobres Vereadores Genivaldo
Leite da Cunha e Lourival Bispo de Matos; 25. Leitura da Indicação nº. 189/2.001 de autoria do
Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia; 26. Leitura da Indicação nº. 190/2.001 de
autoria do Nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira; 27. Leitura da Indicação nº 191/2.001
de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior; 28. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: a) Mensagem nº 012/2.001- GP - Projeto de Lei nº 018/2.001, Dispõe sobre
controle de população e controle de zoonoses no Município de Biritiba Mirim, e dá outras
providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação b). Mensagem nº
013/2.001 - GP - Projeto de Lei nº 019/2001 – Dá nova redação ao Artigo 2º da Lei nº 895, de 22
de janeiro de 1998, alterado pela Lei nº 982, de 27 de dezembro de 2.000. Aprovado por ter sido
aceito e considerado objeto de deliberação; c) Mensagem nº 014/2.001- GP Projeto de Lei nº
020/2.001- Dispõe sobre revogação da Lei nº 144, de 02 de março de 1970. 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 a
Moção de Apelo nº 008/2.001. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR GENIVALDO LEITE DA CUNHA: EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
a Moção nº 009/2.001. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção nº
010/2.001. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCIO
APARECIDO CARDOSO: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção nº
011/2.001. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO: 5. EM
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 016/2.001, Dispõe sobre alteração da
Lei nº 561, de 06 de novembro de 1.989, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das
Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos e de Obras, Serviços e Bens
Municipais. Aprovado por unanimidade. 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto
de Lei nº 017/2001 – Dispõe sobre período de atendimento interno nos caixas aos usuários dos
estabelecimentos bancários, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de
Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos e de Obras, Serviços e Bens Municipais.
Aprovado por unanimidade. 7. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de
Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 005/2.001. Anexo Parecer favorável da Comissão de Justiça
e Redação. Aprovado por unanimidade. 8. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto
de Resolução nº 002/2.001- Dispõe sobre concessão de cesta básica aos Servidores Públicos
Municipais ativos e inativos, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões
de Justiça e Redação e de Tributação, Finanças e Orçamentos. Aprovado por unanimidade. 9.
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Projeto de Resolução nº 003/2.001, que dispõe sobre
Regime de adiantamento, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de
Justiça e Redação e de Tributação, Finanças e Orçamentos. Aprovado por unanimidade. DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 10. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o
Projeto de Lei nº 009/2.001- Cria o Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e dá outras
providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e de Ordem Social e
Ordem Econômica. Aprovado por unanimidade. 11. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o
Projeto de Lei nº 013/2.001 - Dispõe sobre contratação temporária para atender a necessidade de
excepcional interesse público. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação,

Tributação, Finanças e Orçamentos e de Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por
unanimidade. 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:- Cumprimentou o Senhor Presidente, os
Senhores Vereadores e todos os presentes. "Venho aqui esta noite por três motivos: No dia cinco
de março fiz uma indicação solicitando ao Departamento de Obras passar a máquina e cascalhar
as ruas do Bairro Cruz das Almas e ainda que fizesse a limpeza das laterais das ruas e dos
terrenos pertencentes a Prefeitura Municipal. Agradeço ao Prefeito e ao Vice-prefeito, pois parte
desta indicação foi atendida, sabemos das dificuldades e reitero aqui que seja concluída esta
indicação. Hoje apresentei uma indicação para que se faça uma pista de moto-cross neste mesmo
bairro, tendo em vista que o local é apropriado para a prática deste esporte devido a sua
topografia. Agradeço também o pedido parcialmente atendido em relação ao campo de futebol do
Bairro Jardim Jungers, sei que é difícil, mas os jogos irão acontecer, organizados pelo nosso
amigo Miguelzinho. Parabenizo o Nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira pelo
nascimento de sua filha. Obrigado. Boa noite. 2. Vereador Genivaldo Leite da Cunha:Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e todos os presentes. "Agradeço o
Sr. Prefeito pelos trabalhos que vêm realizando em nosso Município. Pelo pouco tempo de
governo, menos de quatro meses, muitas coisas foram feitas na cidade. Agradeço a todos que
colaboram com os nossos trabalhos e aos comerciantes que junto à Prefeitura Municipal
compraram os bancos da praça. Peço a todos que ajudem a fiscalizar a praça, pois pude notar
pessoas sentando no encosto do banco. Sobre o roubo da máquina, o nosso dinheiro é que foi
embora, sabemos que essa máquina custa caro, em torno de cem mil reais, é uma perda não só
para a Prefeitura, bem como para todos os munícipes que residem em Biritiba. Gostaria de falar
sobre as ruas do Bairro Cruz das Almas que foram cascalhadas e pedir que os moradores
contribuam também, pois outro dia juntamente com o Vereador Rubens Bueno Filho passando
por lá vimos que muitas casas jogam as águas das pias e esgoto nas mesmas, causando péssimo
aspecto no Bairro. Cobram muito de nós Vereadores, mas a população tem que nos ajudar a
manter em bom estado nossa cidade. Parabenizo o Bairro Vertentes do Biritiba que formou a
Associação Amigos de Bairro, vemos que é mais um bairro interessado em trabalhar na melhoria
de nosso município. Convido a todos que participem da Festa do doce que será realizado no dia
primeiro de maio na capela de Santa Cruz. 3. Vereador João Paulo de Moraes Filho:
Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e todos os presentes. "Estou aqui
para ressaltar a importância da população nas Sessões da Câmara. Infelizmente eu não sei, mas
falarei por todos aqui, se propositalmente ou inconscientemente criam um clima ruim entre o
Legislativo e o Executivo. Tenho certeza que nenhum Vereador desta Casa tem interesse em
prejudicar o Prefeito, pois prejudicando o Prefeito estaremos atravancando o progresso de nosso
município. Biritiba Mirim é um Município que tem de parar de inchar e sim crescer. Infelizmente
nas últimas gestões, os Prefeitos não pensaram muito em nossa cidade e nem nos munícipes. A
partir de agora temos que criar uma consciência voltada aos munícipes. Disse uns dos irmãos
Kenedy, que um quinto da população é contra tudo e todos, não somos santos para agradar cem
por cento da população, a única pessoa correta que passou pela Terra foi crucificado. Todos nós
temos falhas, erros e temos que tentar corrigir a cada dia que passa, tenho certeza que os
Vereadores estão interessados juntamente com o Executivo em fazer o melhor para nossa cidade
e munícipes. Boa noite." 4. Vereador Marcio Aparecido Cardoso:- dispensa o uso da palavra.
5. Vereador Reinaldo Pereira:- Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. Vereadores e a todos os
presentes. "Venho a esta Tribuna para fazer comentário da minha indicação que trata da tarifa de
água e esgoto do município e também peço a todos os Vereadores, querendo, que assinem
comigo a indicação. A indicação é importante pelo seguinte: no município de Biritiba Mirim por
enquanto o tratamento de esgoto não existe. Mesmo não sendo tratado o esgoto do município, a

sabesp vem cobrando cem por cento de esgoto, o que não é justo, por exemplo os municípios
vizinhos tratam o esgoto e não cobram cem por cento, quer dizer existe uma discrepância muito
grande entre o município de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e outras cidades. Então estamos
pagando uma conta, que ao meu ver é injusta, por esse motivo peço que os Vereadores colaborem
e assinem a indicação com este Vereador. E vou aproveitar o momento para fazer um desagravo
ao meu colega Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior "Inho", que ele vem fazendo um
tratamento diferenciado nesta Casa Legislativa a este Vereador. Ele é um estudante de Direito e
sabe muito bem que existe a ética dentro da advocacia e tem que ser cumprida. E é desagradável
toda vez que ali estou sentado ouço da parte do meu colega, por questão pessoal, dá um
tratamento diferenciado a este Vereador. Se ele é um profissional que pretende ser da área
jurídica, ele deve ler um pouquinho da ética da nossa profissão e tratar de forma igual, não só
pela ética, tanto pela Constituição Federal que diz que o tratamento tem que ser igualitário e não
diferenciado. Se ele não reconhece o meu diploma, que ele represente. Mas querendo ou não eu
sou um doutor. Obrigado." O Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita aparte, "No meu
entender doutor é quando se faz doutorado, que defende uma tese." 6. Rubens Bueno Filho:Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. Vereadores e a todos os presentes. " Atendendo pedido dos
moradores que usam a estrada de Santa Catarina, estive neste final de semana percorrendo-a e
pude constatar o estado lastimável em que se encontra a referida estrada. Venho hoje a esta
Tribuna solicitar aos Órgãos da Administração Municipal que providencie os devidos reparos,
principalmente no trecho entre o bairro de Santa Catarina ao da Fazenda Campo Belo e do antigo
Bairro do Capistrano até a divisa do município de Mogi das Cruzes. Faço um apelo ao Nobre
Vereador Marcio, Líder do prefeito nesta Casa, que o mesmo encaminhe a minha solicitação o
mais rápido possível, pois é de grande valia esses reparos para a população que habita e usufruem
desta estrada. Parabenizo o nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira pelo nascimento de sua
filha. Parabenizo também o Sr. Miguel que é um batalhador incansável pelo esporte no Bairro
Cruz das Almas. Agradeço a todos que acompanham nossos trabalhos e estão dando forças para
que nós criemos coragem e lutemos por Biritiba que está precisando de muita melhora. O
Vereador João Paulo de Moraes Filho falou algumas palavras que ficaram bem esclarecidas não
existe nada contra o Prefeito, se nós viermos a esta Casa e concordarmos com tudo acho que não
precisaríamos da Câmara Municipal. Tudo o que estamos tentando fazer é por uma cidade
melhor, ninguém quer prejudicar o trabalho de ninguém. Boa noite." O Senhor Presidente solicita
ao Vice-presidente que assuma os trabalhos desta Casa, pois fará uso da Tribuna. Assumindo
interinamente os trabalhos o Vereador Augusto Pinto de Faria Filho concede uso da palavra ao
Vereador. 7. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs.
Vereadores e a todos os presentes. "Peço desculpas a Sra. Beatriz e ao Sr. Ernani por não ter
podido participar da reunião dos moradores do Bairro Vertentes do Biritiba, por motivo de saúde
em minha família. Gostaria que minhas palavras chegassem ao Senhor Prefeito por intermédio de
sue Líder, Vereador Marcio Aparecido Cardoso, que dentro das possibilidades atenda as
indicações dos Senhores Vereadores. Sabemos que a Prefeitura está em dificuldade, mas acredito
que o Senhor Prefeito irá nos atender, sabemos que não são todas as indicações que serão
atendidas, ainda mais agora com uma máquina a menos na Prefeitura. Em relação ao boato que
existe que a Câmara emperra a Administração do Executivo, gostaria de dizer que assim como
disseram os Vereadores João Paulo e Rubens Bueno Filho, que isso é inverdade e intriga das
pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Se isso fosse verdade, acredito que não seriam
aprovados por unanimidade tantos Projetos do Prefeito, que são para melhoria da cidade. A
indicação que trata a respeito da criação do Serviço de Atendimento ao Munícipe, seria um
serviço dotado de terminais telefônicos para a recepção de reclamações, denúncias e proposta,
sem que venha onerar os munícipes com taxas de protocolo. Gostaria que o Prefeito visse esta
indicação com carinho, e, na medida do possível tentarei implantar este serviço na Câmara. Outra

indicação é com relação a rebaixamento de calçadas e logradouros públicos, como já existe uma
Lei
de número 777. Não podemos esquecer dos deficientes físicos e daquelas mães que
carregam seus carrinhos de bebês. Tenho certeza que o Prefeito atenderá esta indicação. Outra
indicação é dos moradores do Bairro vista Alegre, principalmente daqueles que estudam no
período noturno, que pedem uma luminária em frente ao restaurante Boi preto, pois infelizmente
o local está sendo alvo de pessoas que sofrem com meliantes que ficam ali para se prevalecer da
escuridão o que causa preocupação e incomodo aos moradores. Acredito que estamos aqui
trabalhando sério e usando do Cargo de Vereador representante do povo, gostamos de clareza e
que os trabalhos da Câmara sejam vistos como árduos e que nos seja dado um voto de confiança.
Convido a todos para a elaboração da Lei de Diretrizes, que de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ter a participação popular, e toda a opinião é bem vinda quando é
para o bem do município. Obrigado a todos. Boa Noite. Tendo encerrado o discurso, o Senhor
Vice-presidente devolve a Presidência ao seu titular. 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 16 de abril de 2.001.
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