
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 25 de junho de 2001.

Às vinte horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e um, na sede 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, l º 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 as chamadas com as assinaturas dos 
presentes, apostas ás fls.75, do livro nº 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  abertos  os 
trabalhos da presente Sessão. 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-o em votação, o que foi aprovado, ficando aprovada por unanimidade 
a Ata. 2. Leitura do ofício SGP nº 4069/01 do Deputado Hamilton Pereira, encaminhando o 
Requerimento 1596, de 09/05/01 do Deputado Carlão Camargo; 3. Leitura do OF/CG/1205-
c/2001, da Câmara de Tupã; 4. Leitura do Ofício Circular nº 354/2001 da Câmara de Guarujá; 
5. Leitura  do Protocolo nº 162/01, recebe ofício nº 103/2001-DAGP – Atos baixados pelo 
Executivo-encaminha; 6. Leitura  do Protocolo nº 167/01, recebe ofício nº 105/2001-DAGP – 
Responde Requerimentos nºs. 034 e 035/2001, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes  Filho;  7. Leitura   do  Protocolo  nº  168/01,  recebe  ofício  nº  106/2001-DAGP  – 
responde Requerimento nº033/2001 de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 
8. Leitura  do Protocolo nº 169/01, recebe ofício nº 107/2001-DAGP responde Requerimento 
nº032/2001  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Juvenil  Rodrigues  de  Oliveira;  9. Leitura  do 
Protocolo nº 170/01, recebe ofício nº 108/2001-DAGP responde Requerimento nº036/2001 de 
autoria dos Nobres Vereadores  Donizeti Assis de Siqueira e João Paulo de Moraes Filho; 10. 
Leitura  do  Protocolo nº  171/01,  recebe  Ofício  nº  109/2001-DAGP –  Atos  Baixados pelo 
Executivo;  11. Leitura  do  Protocolo  nº  172/01,  recebe  Ofício  nº  055/2001,  Balancete  da 
Receita e da Despesa do mês de maio da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim; 12. Leitura 
do Requerimento nº 040/2001, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 13. 
Leitura do Requerimento nº 041/2001, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes 
Filho; 14. Leitura do ofício nº 10084038/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde;  15. Leitura do 
ofício  nº  10084483/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  16. Leitura  do  ofício  nº 
10086646/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  17. Leitura  do  ofício  nº 
10091711/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  18.  Leitura  do  ofício  nº 
10044297/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  19. Leitura  do  ofício  nº 
10048630/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  20. Leitura  do  ofício  nº 
10048515/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  21. Leitura  do  ofício  nº 
10054121/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  22. Leitura  do  ofício  nº 
10055548/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  23. Leitura  do  ofício  nº 
10059028/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  24. Leitura  do  ofício  nº 
10065964/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  25. Leitura  do  ofício  nº 



10070236/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  26. Leitura  do  ofício  nº 
10070619/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  27. Leitura  do  ofício  nº 
10062538/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  28. Leitura  do  ofício  nº 
10079957/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  29. Leitura  do  ofício  nº 
10024937/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  30. Leitura  do  ofício  nº 
10026962/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  31. Leitura  do  ofício  nº 
10027235/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  32. Leitura  do  ofício  nº 
10027337/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  33. Leitura  do  ofício  nº 
10027935/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  34. Leitura  do  ofício  nº 
10033505/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  35. Leitura  do  ofício  nº 
10036707/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  36. Leitura  do  ofício  nº 
10038612/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  37. Leitura  do  ofício  nº 
10039311/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  38. Leitura  do  ofício  nº 
10048204/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  39. Leitura  do  ofício  nº 
10039409/MS/SE/FNS  do  Ministério  da  Saúde;  40. Leitura  do  ofício  nº 
10040405/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; INDICAÇÕES:- 41. Leitura da Indicação nº 
282/2001, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 42. Leitura das Indicações 
nºs. 283 e 284/2001, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 43 Leitura da 
Indicação nº 285/2001, de autoria dos Nobres Vereadores Genivaldo Leite da Cunha e José 
Maria de Siqueira Junior; 44. Leitura das Indicações nºs. 286 e 287/2001, de autoria do Nobre 
Vereador Rubens Bueno Filho;  45.  Leitura da Indicação nº 288/2001, de autoria do Nobre 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 46. Leitura das Indicações nºs. 289, 290, 291, 292, 293, 
e  294/2001,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira;  47. Leitura  da 
Indicação nº 295/2001, de autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior e 
Genivaldo Leite da Cunha;  48. Leitura das Indicações nºs. 296 e 297/2001, de autoria dos 
Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior e Gersa de Souza; 49. Leitura da Indicação 
nº 298/2001, de autoria dos Nobres Vereadores Gersa de Souza e José Maria de Siqueira 
Junior;  50.  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  a)  Projeto  de  Lei  nº  036/2001,  dá 
denominação  a atual Avenida 9 de julho, 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  DA  NOBRE 
VEREADORA GERSA DE SOUZA:  1.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a 
Moção de Pesar nº 023/2001, pelo passamento do guitarrista do grupo Titãs, Marcelo Fromer. 
Aprovada  por  unanimidade.  A  Vereadora   Gersa  de  Souza  solicitou  que  os  Senhores 
Vereadores  assinassem  juntamente  com  ela  a  Moção.   DE  AUTORIA  DO  NOBRE 
VEREADOR  JOSÉ  MARIA  DE  SIQUEIRA  JUNIOR:  2.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA a  Moção de Apoio nº 024/2001, ao Exmo. Sr. Francisco Nunes dos 
Passos, DD. Vereador da cidade de Suzano, pelo Requerimento nº 899-01/02. Aprovada por 
unanimidade. O Vereador José Maria de Siqueira Junior solicitou que os Senhores Vereadores 
assinassem  juntamente  com  ele  a  Moção.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR 
LOURIVAL  BISPO  DE  MATOS:  3.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA o 
Requerimento nº  039/2001,  que  solicita  a  desratização do prédio  da  E.M.E.I.  Ferdinando 
Jungers  e  E.M.E.F.  Profª  Regina  Célia  Freire  de  Almeida  e  Mello.  Aprovado  por 
unanimidade.  DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS ALBERTO TAINO 
JUNIOR: 4. EM SEGUNDA 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. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior requereu  que o Projeto de 
Emenda a Lei Orgânica fosse retirado de Pauta para melhor análise.  O Senhor Presidente 
acatando  o  requerimento  do  nobre  Vereador  colocou-o  em  votação.  Aprovado  por 
unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO:  5.  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.  Em anexo o 
Parecer Contrário, com emenda aditiva a Lei n° 828, de 11 de março de 1996, da Comissão 
de Justiça e Redação. Aprovado por unanimidade o Parecer Contrário da Comissão e rejeitado 
o  Projeto  de  Lei  nº  030/2001.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  CARLOS 
ALBERTO TAINO JUNIOR: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de 
Lei nº 031/2001, dá nova redação ao Artigo 1º da Lei nº 543, de 28 de julho de 1989, e dá 
outras providências. Em anexo o Parecer em Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e 
Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais.  Aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  favorável  e  o 
Projeto  de  Lei.   DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE 
SIQUEIRA: 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 035/2001, 
determina  o  controle  do  estoque  de  cola  que  contenha  à  base  de  tolueno,  conhecida 
popularmente  como  “cola  de  sapateiro”,  no  município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências. Em anexo o Parecer em Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Ordem 
Social. Aprovado por unanimidade o Parecer favorável e o Projeto de Lei. Fim do material da 
Ordem do Dia,  o  Senhor  Presidente  franqueou  a  palavra  aos Vereadores inscritos para 
fazerem o uso da tribuna no tempo regimental destinado às explicações pessoais: 1. Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior:- Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores 
e a todos os presentes. “Venho aqui esta noite para agradecer a presença do Nobre Vereador 
da  cidade  de  Mogi  das  Cruzes,  o  Sr.  Antonio  Lino  da  Silva,  e  dizer  que  é  uma grande 
satisfação te-lo em nossa Casa de Leis.  Obrigado”.  2.  Vereador João Paulo de Moraes 
Filho, que dispensa o uso da palavra. 3. Vereador Marcio Aparecido Cardoso, que dispensa 
o uso da palavra.  4. Vereador Rubens Bueno Filho, que dispensa o uso da palavra. Não 
havendo  mais  oradores  inscritos,  o  Sr.  Presidente  concede  o  uso  da  Tribuna  ao  Nobre 
Vereador  de  Mogi  das  Cruzes,  Sr. Antonio  Lino  da  Silva: “Senhor  Presidente,  Srs. 
Vereadores, Srª Vereadora Gersa de Souza que representa as mulheres, nesse instante quero 
dizer  que,  nós  Vereadores  de  Mogi  das  Cruzes  ficamos  muito  gratos  às  mulheres  no 
parlamento,  pois  dignificam as  demais  mulheres  deste  País  que  no  passado foram muito 
sofridas. Tenho uma grande afinidade com o Vereador Donizeti Assis de Siqueira, que é meu 
amigo de muito tempo, desde que estou na política. O meu colega de faculdade, Vereador 
Carlos  Alberto  Taino  Junior,  o  qual  tenho  um  grande  apreço.  Senhores  Vereadores,  as 
dificuldades que vejo aqui na cidade de Biritiba Mirim, são as mesmas em Mogi das Cruzes. 
Eu fico muito feliz de quando vemos na platéia os munícipes acompanhando os trabalhos dos 
Vereadores, isso é muito importante. Eu falo isso porque no dia a dia, ouvimos dizer que: O 
que o vereador faz? Ele não faz nada? Pelo contrário os senhores vereadores, vocês podem 
encontra-los todos os dias na cidade, sabem onde mora, o que ele faz, onde trabalha. O duro é 
você  não  conseguir  falar  com  o  Deputado  Estadual,  Federal,  com  o  Senador,  com  o 
Governador ou Presidente da República. Então é muito importante você ter uma afinidade 
com o Vereador. Quero aproveitar para dizer que fico muito feliz de vê-los aqui presentes, 
pois vocês poderão dizer à toda comunidade o que está acontecendo na Câmara Municipal, 
pois todos os vereadores aqui estão presentes, e eu tive a oportunidade de estar em Brasília e 
quando é  feita  a  lista  de  chamada  dos  Deputados,  faltam mais  da  metade  dos  Senhores 
Parlamentares. Isso nos engrandece como Vereadores, e eu sempre digo isso na Câmara de 
Mogi. Nós temos duas Sessões por semana em Mogi, nas terças e quartas-feiras, e muitas 
vezes  vemos  a  Galeria  vazia  e  nós  temos  uma  população  de  trezentos  e  cinqüenta  mil 
habitantes, da qual tinha que ter uma presença maior, mas infelizmente isso não ocorre. Eu 
que sou radialista faço programa na rádio Metropolitana, e vejo a população cobrando o que 
faz o vereador? E muitas vezes eu faço a pergunta: O Senhor acompanha o Vereador? Então é 
muito importante que todos acompanhem os trabalhos de seu vereador, porque amanhã você 
pode cobrar e defender ele, pois muitas vezes somos sacrificados nas ruas por pessoas que não 



acompanham os trabalhos. Porque é daqui que saem os projetos que vão nortear a sua cidade. 
Não quero fazer uma crítica, mas quando uma obra está para sair a Câmara tem que autorizar, 
depois que a obra está feita o mérito é do Prefeito. Deixo a todos vocês um convite para 
visitar  a  Câmara  de  Mogi,  somos um município vizinho e  se  vocês  tiverem dificuldades 
podem contar comigo e com a Câmara de Mogi. Semana passada eu votei contra um projeto 
da cidade vizinha de Guararema, o qual pedia um veículo de carrocinha para a captura de 
cães, se fosse para Biritiba ou Salesópolis eu votaria a favor, mas como é para Guararema, 
que é uma cidade que merece ter esse equipamento e tem dinheiro para adquiri-lo. Agradeço a 
oportunidade  de  estar  falando  hoje  aqui.  Muito  obrigado  a  todos”.  O  Senhor  Presidente 
agradece em nome da Câmara Municipal, o  Nobre Vereador Antonio Lino, pelas suas belas 
palavras, incentivando a população a  acompanhar as Sessões e os trabalhos legislativos, e de 
uma forma ou de outra abrindo os olhos daqueles que criticam e não acompanham e que os 
mesmos vejam o que está sendo feito, e diz: “ A Câmara Municipal está de portas abertas para 
qualquer um que queira conhecer os trabalhos e verificar o que cada Vereador faz, pois muitas 
vezes o que é lido é feito de uma forma mais técnica, e as pessoas que estão assistindo não 
entendem o que está sendo votado ou discutido. A Secretaria está a disposição, caso vocês 
tenham alguma dúvida ou queiram ver os trabalhos legislativos. Muito obrigado ao Vereador 
Antonio Lino, e estendo o convite aos demais Vereadores de Mogi das Cruzes que queiram 
prestigiar os nossos trabalhos”. O Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para 
Sessão Extraordinária, no dia vinte e oito de junho do corrente ano, às nove horas. Agradeceu 
a presença de todos na Sessão. E não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a 
Sessão  Ordinária.  De  tudo  o  que,  para  contar  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 06 de agosto de 2001.
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