
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 30 de abril de 2.001.

Às vinte horas do dia trinta 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.  69,  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 101/2001, recebe ofício nº 060/2001-
DAGP – Atos baixados pelo Executivo;  3. Leitura do Requerimento nº 016/2.001,  de 
autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 4. Leitura dos Requerimentos nºs. 
017/, 018/ e 019/2.001, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho;  5. 
Leitura do Requerimento nº 020/2.001, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de 
Matos;  6. Leitura  do  Requerimento  nº  021/2.001,  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores 
Donizeti Assis de Siqueira e Juvenil Rodrigues de Oliveira; 7. Leitura dos Requerimentos 
nºs.  022/, 023/, 024/ e 025/2.001, de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior;  8. Leitura  do  Requerimento  nº  026/2.001,  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores 
Donizeti  Assis  de  Siqueira,  Gersa  de  Souza  e  José  Maria  de  Siqueira  Junior. 
INDICAÇÕES:- 9. Leitura da Indicação nº. 192/2.001 de autoria dos Nobres Vereadores 
Rubens Bueno Filho e José Francisco Marques Garcia;  10. Leitura das Indicações nºs. 
193/,  194/, e 195/2.001 de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 11. Leitura 
das Indicações nºs. 196/  e 197/2.001 de autoria da Nobre Vereadora Gersa de Souza; 12. 
Leitura das Indicações nºs. 198/, 199/, 200 e 214/2.001 de autoria do Nobre Vereador José 
Maria de Siqueira Junior;  13. Leitura da Indicação nº. 201/2.001 de autoria do Nobre 
Vereador Lourival Bispo de Matos; 14. Leitura da Indicação nº. 202/2.001 de autoria do 
Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; 15. Leitura da Indicação  nº. 203/2.001 de 
autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia;  16. Leitura das Indicações 
nºs.  204/,  205/,  206/  e  207/2.001  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Genivaldo  Leite  da 
Cunha;  17. Leitura das Indicações nºs.   208/,  209/  e  210/2.001 de autoria  do Nobre 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 18. Leitura da Indicação nº. 211/2.001 de  autoria 
do Nobre Vereador Reinaldo Pereira; 19. Leitura da Indicação nº. 212/2.001 de autoria do 
Nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira;  20. Leitura da Indicação nº. 213/2.001 



subscrita  por  todos  os  Vereadores.  21. PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  a) 
Mensagem nº 015/2.001- GP.  Projeto de Lei nº 022/2.001, Institui o Programa de Renda 
Mínima associação a ações sócio-educativas e determina outras providências. Aprovado 
por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação b) Mensagem nº 016/2.001- GP - 
Projeto de Lei nº 023/2.001, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 
execução  da  Lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2.002,  e  dá  outras  providências. 
Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação; c) Projeto de Emenda à 
Lei   Orgânica nº  006/2.001,  dispõe sobre a  alteração do Art.  46 da Lei  Orgânica  de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.  Aprovado por ter sido aceito e considerado 
objeto de deliberação. d) Projeto de Emenda à Lei  Orgânica nº 007/2.001, dispõe sobre a 
alteração  do  Art.  159  da  Lei  Orgânica  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências. 
Aprovado por ter sido aceito por maioria de votos e considerado objeto de deliberação. 
Votou  contra  os  Vereadores  Marcio  Aparecido  Cardoso,  Lourival  Bispo  de  Matos  e 
Reinaldo Pereira. Fim do material dado ao Expediente passou-se de pronto ao material 
dado a ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES CARLOS 
ALBERO TAINO JUNIOR, JOÃO PAULO DE MORAES FILHO E JUVENIL 
RODRIGUES DE OLIVEIRA: EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de 
Elogios e  Reconhecimento nº  012/2.001.  Aprovado por  unanimidade.  DE AUTORIA 
DOS NOBRES  VEREADORES:-  DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, JUVENIL 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR,  CARLOS 
ALBERO TAINO JUNIOR, JOÃO PAULO DE MORAES FILHO, GENIVALDO 
LEITE  DA  CUNHA,  JOSÉ  FRANCISCO  MARQUES  GARCIA  E  RUBENS 
BUENO FILHO:  2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Elogios e 
Reconhecimento nº 013/2.001. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR  CARLOS  ALBERTO  TAINO  JUNIOR:  3.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Pesar nº 014/2.001, pelo falecimento do ex Prefeito de 
Mogi das Cruzes, Sr. Waldemar Costa Filho. 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.  4.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 019/2.001- dá nova redação ao Artigo 2º da Lei 
nº 895, de 22 de janeiro de 1.998, alterado pela Lei nº 982, de 27 de dezembro de 2.000. 
O Vereador Donizeti Assis de Siqueira, requereu que o Projeto fosse retirado de pauta. O 
Senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador colocou-o em votação. 
Aprovado por unanimidade.  5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de 
Lei nº 020/2.001 - dispõe sobre revogação da Lei Municipal  nº 144, de 02 de março de 
1970. Segue anexo parecer desfavorável das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, 
Serviços  e  Bens  Municipais.  O  Vereador  Reinaldo  Pereira  votou  contra  o  parecer. 
Aprovado por maioria de votos o Parecer e Rejeitado o Projeto.  6. EM DISCUSSÃO, 
VOTAÇÃO ÚNICA E SECRETA o Veto total ao Projeto de Lei nº 006/2.001. Segue 
anexo Parecer desfavorável das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e 
Orçamentos e de Ordem Econômica e Social.  O Vereador Reinaldo Pereira pede pela 
ordem e diz "Aproveito o momento mais uma vez para citar o Artigo 21 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal,  onde diz "não será admitida emenda que implique em 



aumento  das  despesas  previstas:  I- nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito, 
ressalvadas as admitidas nos Projetos de Lei de diretrizes orçamentarias e dos orçamentos 
anuais;  II - nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara", 
portanto é muito importante que os Vereadores tomem conhecimento que o Artigo 21 está 
em vigência. Obrigado. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira pede pela ordem e diz 
"Outro dia, discutindo com o Nobre Vereador Doutor Reinaldo, nos disse que muitos 
Artigos da Lei Orgânica do Município não têm sido cumpridos e eu tinha citado com 
relação à Emenda que nós exigimos os crachás dos funcionários, também está em vigor a 
Emenda 002/98, além de outros que não estão sendo cumpridos. O Vereador Reinaldo 
Pereira  apartea o Vereador Donizeti e diz "A matéria que está sendo discutida não é essa. 
O  Senhor  Presidente  interrompe  e  diz  "se  vale  para  a  Câmara,  vale  também para  a 
Prefeitura. Dando seqüência ao processo de votação, o Senhor Presidente de posse das 
cédulas, convidou os Vereadores Genivaldo Leite da Cunha e  Rubens Bueno Filho para 
conferir  as  cédulas  e  envelopes.  Após  solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a 
chamada  nominal  um  a  um  dos  Senhores  Vereadores  para  a  votação.  Terminado  o 
processo de votação, O Senhor Presidente convidou os Vereadores Genivaldo Leite da 
Cunha e   Rubens  Bueno Filho  para  acompanhar  a  apuração dos  votos.  Terminado a 
apuração foi proclamado o resultado: Sendo  quatro (04) votos a favor e nove (09) votos 
contra. Em seguida o Senhor Presidente declarou o Veto rejeitado por maioria de votos. 
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. "Vim aqui fazer uso da 
tribuna para comentar sobre as duas Moções que apresentei nesta noite. Uma dedicada ao 
Doutor José Cury Andere Filho, visitando com os demais Vereadores outras Casas de 
Leis, vimos a importância e o orgulho que ele deixou para nós trabalhar nesta Casa. Cada 
Vereador tem seu espaço para trabalhar e atender os munícipes. Ficamos muito gratos a 
ele. Outra Moção é a de pesar a um ente que se foi. O ex-Prefeito que por dezoito anos 
esteve a frente dos trabalhos que levou a cidade de Mogi das Cruzes onde está hoje, 
inclusive beneficiando nós da região, como a Estradas Mogi-Bertioga, Mogi-Dutra, enfim 
vários  trabalhos  que  ele  fez  pela  nossa  região.  Gostaria  também  de  parabenizar  os 
Vereadores que disseram não ao Veto que é de suma importância aos profissionais que 
estão  trabalhando  na  Prefeitura,  isto  só  vem  a  beneficiar  o  enriquecimento  de 
conhecimento. É bom para nós e para o município. Venho com o nosso amigo o Vereador 
João  Paulo,  onde  fez  um  projeto  de  alfabetização  aos  funcionários  isso  mostra  a 
preocupação dos Vereadores com a alfabetização. Com o estudo já está difícil, imagine 
sem  ele.     Muito  obrigado.  Boa  noite.  2.  Vereador  Genivaldo  Leite  da  Cunha:- 
Cumprimentou  o  Senhor  Presidente,  os  Senhores  Vereadores  e  todos  os  presentes. 
"Parabenizo todos os trabalhadores de nossa cidade, o qual amanhã é o seu dia, dia do 
trabalho,  do  povo  que  todo dia  exerce  sua  função.  Também venho  reforçar  a  minha 
Indicação nº 204/01, que solicita Rede de energia para as ruas 6 e 7 do Bairro Jardim 
Alvorada C, tendo em vista que os moradores usam em suas casas energia  emprestado da 
rua 5, então eles estão necessitando da melhoria em seu Bairro e sobre a Indicação nº 
207/01, peço ao Senhor Prefeito que não ceda o alvará de funcionamento ao comércio no 
Bairro Vertentes,  pois  trata-se de um Bairro Residencial  e  é os próprios moradores e 



pediram esta  Indicação.  Outra  Indicação é  a  manutenção do  Bairro  do  Sogo,  onde  a 
Colônia  Japonesa  está  nos  cobrando  muito,  sei  que  o  Prefeito  está  trabalhando 
intensamente com os problemas do nosso município, que não são poucos, e em quatro 
meses ele está fazendo o máximo que pode. Convido a todos em nome da família Gomes 
para que participem amanhã da Festa do Doce, é uma festa tradicional onde os munícipes 
participam. Obrigado a todos. 3. Vereador João Paulo de Moraes Filho: Cumprimentou 
o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e todos os presentes. "Uso da Tribuna para 
fazer uma explanação rápida do processo democrático que vivemos hoje. Num passado 
bastante  próximo,  vivemos  uma  ditadura  ferrenha,  onde  todos  sofremos  e  nada 
poderíamos falar na época. Existe os pessimistas que falam que naquela época era melhor 
do  que  agora,  muita  coisa  não  acontecia,  que  hoje  está  tudo  descambando  para 
roubalheira,  corrupção,  mas  é  uma  inverdade  Senhores,  naquela  época  nós  éramos 
usurpados do nosso direito de falar, de estudar, de ir e vir em detrimento de uma minoria. 
A imprensa, na maioria das vezes era uma imprensa marrom que só publicava o que as 
autoridades  na  época  permitia.  Hoje  não.  Hoje  a  democracia  impera.  O  que  é  a 
democracia? É exatamente o direito  de  falar,  reclamar.  Se hoje  nós  temos a  abertura 
política, o direito de falar é graças à cabeças de Governantes iluminados que nos dão este 
direito  e  que  nós  conquistamos  com  muita  luta  e  ardor.  Partidos,  supostamente  de 
esquerda, quero lembrar que o PT, PC do B, PCB, PDT foram muito importante nessa 
abertura  política,  porque  a  gente  não  consegue  nada  sem pressão,  é  somente  com a 
pressão, com a organização da Sociedade Civil é que conseguimos as coisas minha gente. 
Eu gostaria com isso falar da importância da Câmara Municipal em nosso município. 
Existe  um boato  na  cidade que  a  Câmara  Municipal,  um grupo de Vereadores  estão 
atrapalhando os trabalhos de nosso Prefeito Municipal, estão votando contra os Projetos 
do Executivo. Até hoje, somente quatorze  Projetos de Lei do Executivo vieram para esta 
Casa,  e  dos  quatorze  projetos,  nove  foram  aprovados,  dois  rejeitados  e  três  ainda 
encontram-se em tramitação. Portanto é uma inverdade o que estão dizendo, se a Câmara 
Municipal existe para aprovar todos os Projetos de Lei do Executivo, então não precisaria 
da  Câmara,  destituiria-a  e  trabalharia  só  com os  Projetos  do  Executivo.  O  processo 
democrático  faz  com  que  treze  Vereadores  analisem  um  Projeto  de  Lei  que  pode 
prejudicar  uma  minoria  ou  uma  maioria  no  Município.  Esses  Projeto  de  Lei  quando 
chegam nesta Casa, são estudados, são discutidos, muitas vezes chegamos a entrar em 
atrito entre os companheiros, para que nós tomemos esta ou aquela decisão a respeito de 
um Projeto. Só queria deixar claro com isso, a verdadeira importância da democracia. 
Obrigado.  Boa  noite."  4.  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso:-  Cumprimentou  o 
Senhor  Presidente,  os  Senhores  Vereadores  e  todos  os  presentes.  "Venho  aqui  hoje 
justificar o Veto, pois ele por má interpretação ou colocação das palavras diz que o Veto é 
total, mas o Prefeito diria Parcial.  O Prefeito não é contra a Bolsa de Estudos, mas há 
uma limitação, pois todos têm o direito de um conhecimento, de um curso superior e não 
é o que ocorre. Uma determinada classe obtém esta bolsa, pois este Projeto foi enviado 
para cortar a bolsa de estudos, mas na realidade era para ser estudado um meio de que os 
funcionários com o salário inferior pudessem utilizar desse benefício e também tentar 
uma maneira para que essas pessoas após a utilização desse benefício não pudessem sair 
do emprego durante um determinado tempo, o que não é certo utilizar o dinheiro da nossa 
população sem nenhum retorno. O que pode ocorrer hoje é isso, investe nos funcionários 



e os mesmos terminou o curso, o uso da Bolsa, podem pedir a conta e irem para um outro 
serviço.  Venho também dizer  aos  Nobres  Vereadores  que  me pediram,  na  função de 
Líder, levar para o Prefeito, para que atendesse as Indicações, venho-lhes dizer que foi 
encaminhado  esse  pedido  e  o  Prefeito  está  tentando  realizar  o  máximo  possível  de 
Indicação,  principalmente  as  mais  urgentes  e  continuará  realizando  na  medida  do 
possível. Obrigado. 5. Vereador Reinaldo Pereira:- Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores e a todos os presentes. "Não vou entrar no mérito da questão, se  é bom ou 
ruim. Só vou fazer um simples comentário, quando eu entrei nesta Câmara, acreditava que 
este documento que está nas minhas mãos, que chama-se Regimento Interno tivesse valor. 
Achava que era uma coisa séria, mas não é. Infelizmente não é uma  coisa séria. Porque o 
artigo 21 diz com clareza que não pode, eu vou ler, li três vezes, vou ler quatro, fazer o 
quê? Artigo  21   "não  será  admitida  emenda  que  implique  em aumento  das  despesas 
previstas: I- nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvadas as admitidas nos 
Projetos de Lei de diretrizes orçamentarias e dos orçamentos anuais;  II - nos projetos 
sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara". Foi feito um comentário 
nesta  Mesa  dizendo que  o  Prefeito  tem que  trazer  informações  pois  está  faltando.  É 
verdade, mas a Câmara não tem e está fazendo, o Prefeito não pode, mas a Câmara pode, 
mesmo que seja contrário ao Regimento Interno. É um absurdo, é lamentável. Eu não sei 
o que fazer mais com o Regimento Interno, pois não será seguido mesmo. Obrigado". 6. 
Rubens Bueno Filho:-  Cumprimentou o Sr.  Presidente,  Srs.  Vereadores e a todos os 
presentes.  "Em  primeiro  lugar  quero  cumprimentar  o  proprietário  da  Rádio  Nova 
Horizonte, o J. Wilson e esposa, pelo empenho na realização do Concurso Miss Biritiba, 
este  evento teve grande repercussão onde muitas pessoas e familiares passaram horas 
envolvidas num ambiente agradável. São eventos como esse que a nossa cidade precisa, 
são  de  novos  talentos  e  belezas  escondidas.  Agradecer  a  presença  do  ex-Vereador  e 
Presidente desta Casa, Sr. José Cury Andere Filho e a presença do Sr. Bizunga que está 
prestigiando esta Sessão. Eu ressaltaria hoje o aniversário do Município, do qual não sou 
filho, mas passei a fazer parte desta família biritibana em decorrência dos vinte e dois 
anos que nele resido. Observo o seu crescimento e muito me orgulho de hoje poder fazer 
parte  deste  desenvolvimento,  inclusive  votando  contra  o  Veto  da  Bolsa  de  Estudo. 
Parabéns Biritiba Mirim e tenha a certeza que esta Casa de Leis muito irá contribuir para 
o  seu  crescimento.   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. "Em primeiro lugar reforço as palavras do Vereador 
João Paulo de Moraes Filho, que sabiamente hoje abrem os olhos da população e dos 
Vereadores aqui  presentes.  Nós fomos eleitos Vereadores pelo povo,  e  é  interesse de 
vocês que vamos defender, seja quem for o Prefeito de Biritiba Mirim, não estamos aqui 
para nos submeter a Prefeito nenhum. Não estou falando isso no sentido pessoal, mas sim 
político. Nós vamos, digo por mim e pelos Vereadores que defenderem o município, vão 
trabalhar em prol desta cidade, custe o custar, acredito que custe até mesmo a sua próxima 
eleição, mas vão trabalhar com afinco, com seriedade e acima de tudo com honestidade. 
Peço àquele que estão por ai soltando boatos e tentando fazer a cabeça da população de 
que os Vereadores estão emperrando a administração, faço a eles um convite que venham 



na Câmara Municipal e se atenham aos Projetos, aos trabalhos que estão sendo elaborados 
pela Câmara ao invés de ficar falando balela pela rua. Se não quer ajudar, não atrapalhe. 
Vamos ao que interessa. Com relação ao Veto, eu acho que está havendo um problema de 
interpretação tanto do Regimento Interno como da Lei Orgânica do Município, Artigo 21 
"não será  admitida  emenda  que  implique  em aumento  das  despesas  previstas:  I- nos 
projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvadas as admitidas nos Projetos de Lei 
de diretrizes orçamentarias e dos orçamentos anuais; II - nos projetos sobre a organização 
dos  serviços  administrativos  da  Câmara",  gostaria  de  saber  onde  é  que  está  na  Lei 
Orgânica do Município que este Projeto é exclusivo do Prefeito? Não está. Vou dizer uma 
coisa a vocês quais são os Projetos que o Prefeito pode propor exclusivamente: Criação e 
extinção de cargos, função ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem 
como  a  fixação  da  respectiva  remuneração.  Criação,  estruturação  e  atribuições  das 
Secretarias Municipais e Órgãos da Administração Pública, Regime Jurídico, provimentos 
de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, pois bem estes são os Projetos de 
Lei de iniciativa exclusiva do Prefeito.  É o meu entendimento e o da Mesa, que nós 
estamos trabalhando de acordo com o Regimento Interno, que se faça valer o direito da 
democracia, que se apresente na Secretaria desta Câmara Municipal um Requerimento, 
um recurso, seja lá o que for debatendo, pois vivemos numa democracia e aceitamos 
opiniões. A Lei tem diversos entendimentos, nós entendemos dessa forma, foi por isso 
que fizemos o que foi feito e estamos com a consciência tranqüila de que o Regimento 
Interno está sendo cumprido e a Lei Orgânica também. Obrigado a todos, especialmente 
ao Senhor José Cury, J. Wilson que fez um excelente trabalho, parabéns, se precisar da 
gente o ano que vem estamos a sua disposição ou de qualquer outro que assim como nós 
Vereadores está disposto a ajudar o Município. Boa Noite. Tendo encerrado o discurso, o 
Senhor Vice-presidente devolve a Presidência ao seu titular. Não havendo mais oradores 
inscritos, 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 14 de maio de 2.001. 
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