ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 28 de maio de 2001.
Às vinte horas do dia vinte e oito de maio 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. 72, 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. Havendo "quorum legal", o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos
termos regimentais, declarou aberto os trabalhos. 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 MLI-022/2001 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP em resposta a Indicação de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de
Siqueira; 3. Leitura do OF-CIR - nº 14/01 - Processo 61.285 da Câmara Municipal de Mauá 4.
Leitura do OF. nº 3/2001 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto; 5. Leitura do Ofício do nº
4202/2001/DPL/PP, do Deputado Paulo Lima; 6. Leitura do Of. SGP nº 3230, que encaminha
Requerimento do Deputado Milton Flávio; 7. Leitura do Of. SGP nº 3283, que encaminha
Requerimento do Deputado Alberto "Turco Loco" Hiar; 8. Leitura do Requerimento nº.
032/2.001, de autoria do Nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira; O Senhor Presidente
solicita aos Nobres Vereadores Juvenil Rodrigues de Oliveira e Carlos Alberto Taino Junior, que
faça adentrar ao Plenário os Vereadores de Salesópolis, Sr. Claudinei José de Oliveira e Sr.
Francisco Marcelo e o Senhor Prefeito Municipal de Biritiba Mirim, Sr. Roberto Pereira da Silva.
9. Leitura do Requerimento nº 033/2001 de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de
Siqueira; 10. Leitura dos Requerimentos nº 034/ e 035/2001 de autoria do Nobre Vereador João
Paulo de Moraes Filho; 11. Leitura do Requerimento nº 036/2001, de autoria dos Nobres
Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e João Paulo de Moraes Filho; INDICAÇÕES:- 12.
Leitura da Indicação nº 236/2001 de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 13.
Leitura da Indicação nº. 238/2001 de autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira
Junior e Gersa de Souza; 14. Leitura das Indicações nºs. 239/, 240/, 241/, 242/ e 255/2001 de
autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 15. Leitura das Indicações nºs. 243/, 244/,
245/, 246/, 247/, 248/ e 259/2.001 de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 16.
Leitura da Indicação nº. 249/2001 de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior; 17.
Leitura das Indicações nºs. 250/ e 251/2001 de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes
Filho; 18. Leitura das Indicações nºs. 252/, 253/ e 254/2.001 de autoria do Nobre Vereador
Genivaldo Leite da Cunha; 19. Leitura da Indicação nº. 256/2001 subscrita por todos os
Vereadores; 20. Leitura da Indicação nº. 257/2001 de autoria do Nobre Vereador José Francisco
Marques Garcia; 21. Leitura da Indicação nº. 258/2001 de autoria do Nobre Vereador Rubens
Bueno Filho; 22. Leitura da Indicação nº 260/ e 261/2001 de autoria dos Nobres Vereadores
Reinaldo Pereira e Gersa de Souza; 23. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Projeto de

Decreto Legislativo nº 001/2001, que concede o título de "Cidadão Honorário", 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 RUBENS BUENO FILHO: EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA o Requerimento nº 037/2001, que solicita a colocação de redutores de velocidade na
Rodovia SP.88, defronte ao Auto Posto Oliveira, Deposito de Material para Construção Cemica e
ao Batalhão da Policia Militar. Aprovado por unanimidade. SUBSCRITA POR TODOS OS
VEREADORES: 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Apoio nº 021/2001,
ao Digníssimo Deputado Federal, Sr. Milton Monti, pelos Projetos apresentados na Câmara dos
Deputados. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO: 3. EM
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 006/2001 Dispõe sobre a alteração do Artigo 46 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. 4. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de
Emenda a Lei Orgânica nº 008/2001 - Dispõe sobre a alteração do Artigo 117 da Lei Orgânica
do Município, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 5. EM DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 025/2001, Dispõe sobre denominação de vias públicas
do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das
Comissões de Justiça e Redação e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por
unanimidade. 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 026/2001, que
denomina o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental - E.M.E.F. Jardim dos
Eucaliptos, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e
Redação e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por unanimidade. 7. EM DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 028/2001, Dispõe sobre a instituição do "Programa
de Apoio ao Esporte" no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer
favorável das Comissões de Justiça e Redação e Ordem Social. Aprovado por unanimidade. 8.
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 029/2001, Institui o "Programa
de Manutenção e Proteção das Praças Públicas do Município de Biritiba Mirim, 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 DO PODER EXECUTIVO: 9.
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 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
2000. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira, requereu que o Projeto fosse retirado de pauta e
devolvido à Prefeitura, para que sejam sanadas as falhas e novamente retorne a Câmara para
análise. O Senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador, colocou-o em
votação. Aprovado por unanimidade. 10. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de
Lei nº 030/2001, dispõe sobre o funcionamento das Farmácias e Drogarias estabelecidas no
Município, e dá outras providências. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior, requereu que o
Projeto fosse retirado de pauta. O Senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre
Vereador, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. 11. EM DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 024/2001, Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convênio com a interveniência do Conselho Municipal de Saúde e Associações Amigos de
Bairros, e dá outras providências. anexo Parecer desfavorável das Comissões de Justiça e
Redação. Aprovado o Parecer e Rejeitado o Projeto. 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. Carlos Alberto Taino Junior, que dispensou o
uso da palavra. 2. Gersa de Souza: Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores,
os Senhores Vereadores da Cidade de Salesópolis, o Senhor Prefeito e a todos os presentes.
"Quero justificar minha ausência na Sessão passada, por motivo justo, de saúde. Agradeço ao
Nobre Colega Vereador Donizeti que justificou minha ausência, e a todos que torceram por mim

e pela saúde de minha filha. Agradeço também aos munícipes que sempre estão conosco,
acompanhando os trabalhos, vendo nossas dificuldades. Nos acompanhe, nos dê a graça de sua
presença que é muito importante para nós. Eu, como mulher, estou aqui tentando o melhor para
trabalhar por nós mulheres, com a ajuda do digníssimo colega Vereador Donizeti que me deu a
oportunidade de participar da lei sobre prevenção do câncer ginecológico e mamario, então por
isso estamos lutando junto ao nosso Governador para que ele nos auxilie com aparelho para
prevenção do câncer em nosso hospital, para propiciar muito mais ajuda no tratamento de
prevenção. Agradeço a todos que estão nos ajudando com incentivo e não com críticas, o que nós
queremos é força, apoio, pois a política precisa crescer dignamente com o auxílio de vocês. Boa
noite. 3. João Paulo de Moraes Filho: Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores
Vereadores, os Senhores Vereadores da Cidade de Salesópolis, o Senhor Prefeito e a todos os
presentes. "Hoje, nesta Casa de Leis, demos um golpe bastante duro na hipocrisia, na demagogia,
na mentira, com a aprovação do Projeto de Lei que determina que o voto seja aberto. Em tempos
passados era sabido que muitos Projetos de Lei que vinham para esta Câmara, iriam tomar com
toda certeza um determinado rumo. Espantosamente todos acordavam e viam que a decisão que
era tomada aqui dentro, era completamente aquém, que os Vereadores da época apregoavam nas
ruas. Por causa do artificio do voto secreto as pessoas mudavam a Bel prazer sua decisão, e
ninguém tomava conhecimento quem eram aqueles que votavam a favor de pequenos grupos, do
Executivo, de Empresas. Hoje nós demos o primeiro para acabar com esta vergonha que é o voto
secreto. Se Deus quiser nas próximas Sessões, nós acabaremos de arrematar esse capítulo que
seria a Segunda votação para aprovação e posteriormente a pratica do voto aberto dos Nobres
Vereadores. Infelizmente aqui em Biritiba, em Sessões passadas nós tivemos uma triste
experiência de como funciona o voto secreto. Para aqueles que acompanham religiosamente as
Sessões, há dias atrás veio um Projeto do Executivo para acabar com as bolsas de estudo que os
funcionários da prefeitura têm direito. É uma vergonha, porque sabe-se muito bem que o salário
dos funcionários é um dos mais baixos da região. Infelizmente a realidade do município é esta, o
que o município arrecada é pouco e a gente tem que ir driblando as adversidade. Para estribeira
de todos, quando o voto foi aberto, em relação a esta matéria, apenas um Vereador foi a favor a
aprovação do Projeto, quer queira ou não, pelo menos ele foi homem e assumiu a sua posição, ele
deu a cara a tapa sim, mas pelo menos ele foi justo, honesto, ele jogou abertamente com a
população, eu sou contra, acho que o projeto deveria ter sido derrubado mesmo, mas pelo menos
ele honra a calça que veste. Numa Segunda votação, quando o Veto do Prefeito veio para esta
Casa para ser apreciado a mesma matéria, aí neste caso em voto secreto, estranhamente aqueles
que haviam votado contra o Projeto, três Vereadores a mais, engrossaram a fileira deste
Vereador, que foi macho na sua posição, nós não sabemos quem são, infelizmente, mas o voto
aberto a partir da hora que for promulgado pelo Senhor Prefeito vai acabar com estas diferenças.
Obrigado. 4. Márcio Aparecido Cardoso, que dispensou o uso da palavra. 5. Reinaldo Pereira,
que dispensou o uso da palavra. 6. Rubens Bueno Filho, que dispensou o uso da palavra. O
Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que assuma os trabalhos temporariamente para
que possa fazer uso da palavra. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior assumindo interinamente
a Presidência franqueia a palavra ao Vereador José Maria de Siqueira Junior, 7. José Maria de
Siqueira Junior: Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e a todos os
presentes. "Agradeço os Nobres Vereadores do município de Salesópolis, Sr. Claudinei José de
Oliveira e Francisco Marcelo por estarem prestigiando a Câmara Municipal, assim como nós já
estivemos lá prestigiando-os, com intuito de fazer um trabalho em conjunto, porque nós
entendemos que somos todos o alto Tietê, somos municípios que devem trabalhar integrados e
nós temos a consciência de que com força e união conseguiremos muito mais coisas do que se
trabalharmos isoladamente. Agradeço a todos. O que me traz aqui é referente ao Projeto de Lei nº
019/01, referente a um Convênio que a Prefeitura Municipal celebrou em 1998 com a Secretaria

de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, infelizmente não sabemos o
porquê, nós naquela época não éramos Vereadores e também não tínhamos acesso aos
documentos do Executivo, infelizmente ocorreram algumas divergências, irregularidades que
persistiram daquele mandato para o mandato do atual Prefeito. Esse Projeto visa o repasse, em
parceria com a Prefeitura Municipal, de dinheiro, para ajudar famílias carentes no município.
Motivo pelo qual houve-se atraso na Sessão de hoje, o qual peço desculpas aos presentes. Foi
requerido pelo Vereador Donizeti Assis de Siqueira a devolução desse Projeto para que mais uma
vez não digam que a Câmara Municipal não ajuda o Executivo, infelizmente essa inverdade ainda
ocorre pela cidade. Mas se esse Projeto não fosse devolvido, seria rejeitado por estar com
problemas na sua elaboração. Nós estamos aqui para ajudar a população, não podemos fechar os
olhos para as irregularidades. Com a ajuda do nosso Assessor Técnico Legislativo, pessoa que
estimo muito, todos nós Vereadores acreditamos, que uma solução, acreditamos que a única
possível juridicamente, seria a apresentação de um projeto substituto. Em nome dos Vereadores,
peço ao Nobre Vereador Marcio, Líder do Prefeito, que transmita isso ao Prefeito, para que este
Projeto retorne a esta Casa de Leis legalmente elaborado para que nós possamos aprová-lo, pois
nós sabemos que caso isto não ocorra, quem vai pagar será o povo e não é isso que nós queremos.
Quero deixar consignado que, a Câmara mais uma vez está ajudando a consertar erro dos outros e
está ajudando o município a conseguir os interesses que são da população. Boa noite. Terminado
a explanação do Vereador José Maria de Siqueira Junior, o Senhor Presidente interino devolve a
Presidência ao seu tutelar. Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da tribuna e nada
mais a ser tratado, o Senhor Presidente 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 11 de junho de 2001.
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