
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 23 de julho de 2001.

Às dezenove horas e trinta minutos do  dia vinte e três de julho 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  Extraordinária,  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. 077, 
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 de doze (12) membros da Câmara. Constatou-se a ausência 
do Nobre Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira. Havendo "quorum legal", o 
Sr.  Presidente,   invocando  a  proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais, 
declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. O Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior  solicitou a  ordem e justificou a  ausência  do Nobre Vereador 
Juvenil Rodrigues de Oliveira, dizendo que o mesmo encontra-se doente. O 
Senhor Presidente convidou o Nobre Vereador da cidade de Mogi das Cruzes, 
Sr. Pedro Komura,  para tomar assento no Plenário. Após passou-se de pronto 
ao  material  de  convocação,  ORDEM  DO  DIA:-  DE  AUTORIA  DO 
PODER EXECUTIVO:  1.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Projeto de Lei  nº 032/2001, Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio 
com a interveniência do Conselho Municipal da Saúde e Associações  Amigos 
de  Bairros,  e/ou  Entidades  não  governamentais,  e  dá  outras  providências. 
Anexo Parecer favorável da Comissão da Ordem Social e Parecer favorável 
com  emenda  aditiva  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação, 
Finanças e Orçamentárias e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por 
maioria de votos o Parecer favorável em conjunto das Comissões de Justiça e 
Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamentárias  e  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais.  Votou  contra  o  Parecer  os  Vereadores:  Gersa  de  Souza,  José 
Francisco  Marques  Garcia,  Lourival  Bispo  de  Matos,  Reinaldo  Pereira  e 
Rubens Bueno Filho. Fim do material destinado a Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem uso da 
tribuna no tempo regimental:  1.  Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 
Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e os munícipes 
presentes. Agradeceu a presença do Nobre Vereador Pedro Komura, que a seu 



convite e a do Vereador João Paulo de Moraes Filho, veio prestigiar a Sessão. 
Boa noite. 2. Vereador Donizeti Assis de Siqueira, agradeceu e cedeu o uso 
da palavra ao Vereador João Paulo de Morais Filho. 3. Vereador João Paulo 
de  Moraes  Filho:  Cumprimentou  o  Senhor  Presidente,  os  Senhores 
Vereadores e todos presentes. "Eu e o Vereador Donizeti, fomos a cidade de 
Santa Isabel para verificar como funciona o Programa Médico da Família, e 
funciona  muito  bem,  inclusive  em Santa  Isabel   o  número de  mortalidade 
infantil é quase zero, inclusive propomos ampliar o Programa para "Dentista 
de Família", também. Um grupo de levianos tentam jogar Legislativo contra 
Executivo,  isto não existe.  Todos os Projetos que vem para a  Câmara são 
analisados, o que precisa é acabar com a hipocrisia, Vereador que come na 
mão  do  Prefeito,  não  denuncia  o  Prefeito.  Muito  obrigado.  Boa  noite.  4. 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso,   que dispensa o uso da palavra.  5. 
Vereador Rubens  Bueno  Filho: Cumprimentou  o  Senhor  Presidente,  os 
Senhores Vereadores e todos presentes. "Quero esclarecer que a Comissão de 
Ordem Social é a favor do Projeto, sem a emenda aditiva. Todo o Projeto que 
vem para o bem do município estamos de acordo e se for contrario não. O 
Senhor Presidente inscrito para fazer uso da tribuna, dispensa o uso.  Não 
havendo mais oradores inscrito, o Senhor Presidente franqueia a palavra ao 
Nobre Vereador de Mogi das Cruzes,  Sr. Pedro Komura: Cumprimentou o 
Senhor Presidente, os Senhores Vereadores. "A convite dos Vereadores João 
Paulo e Carlos Alberto, vim para discutir sobre as estradas vicinais que estão 
sendo prejudicadas pela obra da Barragem, onde a Prefeitura está recebendo a 
verba  e  não  está  abrindo  as  estradas  necessárias  para  os  agricultores  e 
moradores da zona rural. A Câmara de Biritiba Mirim tem que se manifestar 
para  que  as  empreiteiras  realizem bem essas  obras,  e  que  conclua  o  mais 
rápido possível a construção da ponte que vai ligar Biritiba Mirim ao Bairro 
Biritiba  Ussu  -  Mogi  das  Cruzes,  beneficiando  os  moradores  da  região. 
Agradeço a oportunidade e coloco-me a disposição para discutir o assunto. 
Muito obrigado. Boa noite. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor 
Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrada  a  Sessão 
Extraordinária.  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

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
1º Secretário

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 06 de agosto de 2001. 
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