
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 03 de setembro de 2001.

Às vinte horas do dia três  de setembro 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,  lº  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 às fls.80, 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  n°  10161070/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do  Ofício  n°  10143996/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do  Ofício  n°  10144096/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  5.  Leitura  do  Ofício  n°  10159415/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Ofício  n°  10160885/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  7.  Leitura  do  Ofício  n°  10160086/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do  Ofício  n°  10155989/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde; 9. Leitura  do  Ofício  n°  10152725/MS/SE/FNS,  do 
Ministério  da  Saúde;  10. Leitura  do  Ofício  n°  10149361/MS/SE/FNS,  do 
Ministério da Saúde;  11. Leitura do Ofício -  Circular Nº 006/2001 - frss,  da 
Câmara do Município de Poá;  12. Leitura do Ofício - Circular Nº 008/2001 - 
frss,   da   Câmara  do  Município  de  Poá;  13.  Leitura  do  Ofício  Especial  n° 
03-013/2001 da  Câmara  Municipal  de  Mairinque;  14. Leitura  do  convite  do 
Departamento de Saúde;  15. Leitura  do Comunicado nº  CM041972/2001, do 
Ministério da Educação; 16. Leitura do Protocolo nº 220/2001, recebe Ofício nº 
132/2001-DAGP, Atos baixados pelo Executivo;  17. Leitura do Protocolo nº 
222/2001,  recebe  Ofício  nº  133/2001-DAGP,  responde  Requerimento  n° 
043/2001, de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho;  18. Leitura do 



Protocolo  n°  223/2001,  recebe  Ofício  n°  134/2001-DAGP,  responde 
Requerimentos n°s. 044 e 045/200, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes Filho.  19. Leitura do Requerimento nº. 048/2001, de autoria do Nobre 
Vereador  Genivaldo  Leite  da  Cunha.  INDICAÇÕES:- 20.  Leitura  das 
Indicações nºs. 329/, 330 e 331/2001, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo 
Leite da Cunha;  21.  Leitura  da Indicação nº.  332/2001, de autoria da Nobre 
Vereadora Gersa de Souza; 22. Leitura da Indicação nº 333/2001, de autoria do 
Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 23. Leitura das Indicações nºs. 334/ e 
335/2001, de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho;  24.  Leitura das 
Indicações nºs. 336/, 337/, 338/, 339/, 340/ e 341//2001, de autoria do Nobre 
Vereador  Carlos  Alberto  Taino Junior;  25.  Leitura  das  Indicações  nºs.  342/, 
343/,  344/  e  345//2001,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio  Aparecido 
Cardoso;  26. Leitura  da  Indicação  nº.  346/2001,  de  autoria  dos  Nobres 
Vereadores  José  Maria  de  Siqueira  Junior  e  Genivaldo Leite  da  Cunha;  27. 
Leitura das Indicações n°s. 347/ e 348/2001, de autoria do Nobre Vereador José 
Francisco Marques Garcia; 28. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Projeto 
de Lei nº 043/2001, que dá denominação à atual Rua “01” do Bairro Jardim 
Alvorada – Gleba “B”, e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e 
considerado objeto de deliberação; O Vereador Rubens Bueno Filho requereu 
que o Projeto ora deliberado, fosse colocado em votação na Ordem do Dia. O 
Senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador, colocou-o em 
votação. Declarando aprovado.  b) Mensagem n° 024/2001 - Projeto de Lei n° 
044/2001, dispõe sobre a revogação da Lei 877 de 02 de julho de 1997, dá nova 
redação ao artigo 19, da Lei 863, de 13 de março de 1997, acrescenta-lhe o § 1° 
e § 2°, e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado 
objeto de deliberação; c) Projeto de Lei n° 045/2001, institui a comemoração do 
“Dia do Professor” no Município de Biritiba Mirim, 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  MARCIO 
APARECIDO CARDOSO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a 
Moção de Apoio nº 033/2001, parabeniza a Sra. Valdina Benedita de Morais, 
por ter assumido a Direção do Departamento de Saúde do Município de Biritiba 
Mirim. Aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente informou que apesar de 
não estar na pauta o Projeto de Lei n° 041/2001 de autoria do Nobre Vereador 
Rubens  Bueno Filho,  será  votado na noite  de hoje.  2.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei n° 041/2001, institui o “Dia da Maratona 
de Desenho Infantil” no calendário escolar do Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras  providências.  Anexo  Parecer  Favorável  das  Comissões  de  Justiça  e 
Redação e de Ordem Social. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente 
suspendeu a Sessão por cinco minutos para que as Comissões providenciassem o 
Parecer  do  Projeto  de  Lei  n°  043/2001.  Retornando  a  Sessão,  o  Senhor 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 



Vereadores  para  verificação  do  “quorum  legal”.  Havendo  “quorum”  deu 
prosseguimento aos trabalhos da presente Sessão. DE AUTORIA DO PODER 
LEGISLATIVO: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de 
Lei  nº  043/2001,  que  dá  denominação  à  atual  Rua  “01”  do  Bairro  Jardim 
Alvorada – Gleba “B”, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das 
Comissões  de  Justiça  e  Redação  e  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais. 
Aprovada  por  unanimidade. Fim  do  material  da  Ordem  do  Dia,  o  Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores 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 nessa tribuna falar sobre 
duas indicações que apresentei nesta noite, porque quem vê essas indicações, 
entram em contradições. Uma indicação se faz necessária para que os jovens nos 
finais de semana, feriados e festas tenham com que se divertir. Indiquei para que 
o  Senhor  Prefeito  compre  equipamentos  de  som  para  ficar  instalado 
definitivamente  na  Praça  São  Benedito  e  que  este  local  torne-se  ponto  de 
encontro da juventude. Aconteceu um evento no final de semana na praça, e ela 
ficou lotada de jovens, pais trouxeram seus filhos, um local que quando não tem 
essa  descontração,  fica  vazia,  fica  em  vão,  atendendo  também  pedidos  dos 
comerciantes,  que  quando tem movimento  na  praça  aquece  a  venda  em seu 
comércio. Em outra indicação solicito coibir os ruídos e barulhos excessivos, 
algazarras,  desordens  provocados  por  pessoas,  inclusive  o  som  gerado  e 
propagado  por  equipamentos  de  som  de  veículos,  restaurando-se  pela 
providência  reclamada,  o  sossego  e  o  bem  estar  público.  Quer  dizer  numa 
Indicação eu peço para comprar som e na outra para fazer silêncio, mas o som 
que quero dizer é que nos finais de semana, os jovens ficam com o rádio do 
carro ligado no horário de missa, não têm respeito, não tem hora para desligar. 
De madrugada quando não tem movimento, eles ficam com o volume do som 
alto e quem mora ali ficam prejudicados. Essa referência é basicamente para o 
som  de  carro  e  essa  outra  quem  iria  tomar  conta,  como  indicou  o  Senhor 
Presidente desta Casa em Sessão passada, o Operador de Som controlado pela 
Prefeitura. Então está ai a diferença de um som para outro. A Prefeitura saberia 
os horários e os dias que iria propagar as festividades nos finais de semana. 
Apoio a indicação do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho, que  solicita instalar 
um Posto de Polícia na Praça São Benedito, isso é essencial para coibir toda 
algazarra.  Agradeço  a  presença  dos  munícipes,  da  Delfina,  Luzinete,  Vanda 
esposa do Vereador João Paulo, das Professoras que foram beneficiadas com o 
Projeto do Vereador José Maria lembrando o “Dia do Professor”, do Robson, 
representante do Juventus do Bairro Cruz das Almas, invicto no Campeonato da 
Cidade e da Imprensa. Muito obrigado. Boa noite.  2. Vereador João Paulo de 
Moraes Filho: Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e a 
todos os presentes. “Vim aqui para registrar uma reunião que houve no dia três 
de agosto de dois mil e um na cidade de Arujá, onde participaram desta Câmara, 



o  Senhor  Presidente  José  Maria,  os  Vereadores:  Márcio,  Genivaldo,  Gersa, 
Donizeti e Eu, para a criação da UVAT – União dos Vereadores do Alto Tietê. 
Participaram dez cidades do Alto Tietê e o intuito da criação dessa entidade é 
resgatar  o  devido  valor  que  o  Legislativo  Municipal  tem.  Infelizmente  o 
Legislativo nas três esferas, tanto Federal, Estadual e Municipal vem caindo no 
descrédito,  vem sendo desmoralizado,  infelizmente por  ações  de legisladores 
que  fugiram  da  real  finalidade  da  função  do  vereador,  do  legislador.  Na 
oportunidade esteve presente o Deputado Gondim, e ele disse que infelizmente o 
legislador está perdendo suas características e isso para trocar favores com o 
Executivo. É o tipo de coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma. Não 
devemos trocar  favores,  porque esses favores não são pessoais  e sim para a 
municipalidade, o que pedimos para o Executivo não é pessoal, não é para a 
pessoa do Vereador ou parente, o que pedimos é para a coletividade. Pedimos 
cascalhamento  de  uma  rua,  iluminação  de  um determinado  trecho  perigoso, 
enfim, pedimos várias coisas por indicações. Essas indicações não são muitas 
das vezes atendidas, inclusive na maioria das vezes elas não são atendidas. Até 
não culpo o Executivo local por isso, sei da grande demanda de serviço que o 
Departamento de Obras tem, afinal de contas o município de Biritiba Mirim é 
muito carente, só que deveria haver um pouco de bom senso, cobra-se muito do 
Legislativo e o Executivo pouco contribui, então para cobrarmos temos que dar 
a contra partida, a ajuda não deve partir só do Legislativo, o Executivo também 
tem que colaborar um pouco, o mínimo que colabore está ótimo, a frase é dando 
que  se  recebe,  é  abominável,  isto  não  existe.  A  função  do  legislador,  do 
Vereador é criar Leis para regulamentar o município, em segundo lugar vem a 
fiscalizar o Executivo para saber se o erário público está sendo bem aplicado. 
Gostaria  que  todos  refletissem  sobre  aquilo  que  falei  aqui,  incluindo  na 
consciência de fortalecer a UVAT e fortalecer a posição do legislador, e que 
todos passassem a pensar duas vezes antes de tomar determinadas atitudes que 
fere a moral política, que fere ainda mais a vontade daquele que nos elegeu. Boa 
noite.” 3. Vereador Marcio Aparecido Cardoso, agradece e dispensa o uso da 
palavra.   4.  Vereador Rubens  Bueno  Filho,  agradece  e  dispensa  o  uso  da 
palavra. O senhor Presidente solicita ao Vereador Augusto Pinto de Faria Filho, 
Vice Presidente que assuma os trabalhos desta Casa, para poder fazer uso da 
tribuna.  Assumindo interinamente os trabalhos o Vereador Augusto Pinto de 
Faria Filho concede o uso da palavra ao Vereador: 5. Vereador José Maria de 
Siqueira Junior:  Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores 
e a todos os presentes. “Venho  aqui por duas razões, uma delas é comunicar a 
todos aqui presentes, inclusive a imprensa, que acredito já estar sabendo deste 
fato, que na semana passada entrei em contato com o Senhor Geraldo que é 
encarregado da SABESP no município de Biritiba Mirim e fui informado por ele 
que a licença da CETESB, àquela que estava impedindo a construção da estação 
de tratamento de esgoto, Graças a Deus, saiu. Nós teremos o esgoto canalizado 
cem por cento tratado em Biritiba Mirim. Fui informado também que foi editado 



em jornal a convocação para as empresas que irão participar da licitação para a 
construção da estação do tratamento do esgoto, tanto para a Rede domiciliar 
como  para  a  Rede  tronco  já  existem  empresas  licitadas  que  estão  somente 
aguardando autorização para começarem a obra. Segundo o Geraldo, a SABESP 
já entrou com o Projeto para a liberação de sete milhões e meio de reais na 
Caixa  Econômica  Federal  para  a  realização  dessas  obras.  Então  estamos 
otimistas, gostaríamos que essa obra começasse o mais rápido possível, porque 
assim como eu  todos  os  munícipes  só  tem a  ganhar  na  área  de  saneamento 
básico principalmente tem a ganhar na área da saúde, infelizmente nos bairros 
que não existem a rede de esgoto tratado o índice de  doenças é muito maior, nós 
teremos  a  ganhar  muito  com isso.  Acredito  que  ainda  este  ano  eles  devem 
começar essas obras que irá beneficiar muito Biritiba Mirim. Hoje estive em São 
Paulo no Palácio do Governo e encontrei com o Quico, Prefeito de Salesópolis, 
e ele me deu uma informação não sei se é verdadeira, mas que me deixou muito 
contente,  ele  me  disse  que  o  Governador  do  Estado  vai  assinar  a  Estância 
Turística, que vai beneficiar Biritiba Mirim em torno de Hum Milhão de Reais 
por  ano  de  verba.  Agradeço  ao  Nobre  Vereador  Rubens  Bueno  Filho  pela 
homenagem feita ao meu avô, pai do meu pai. Agradeço também por ele ter 
deixado eu assinar com ele este Projeto. Acredito que meu avô no céu ao lado de 
Deus está muito contente com esta homenagem. Tendo encerrado seu discurso, 
o Senhor Presidente interino Augusto Pinto de Faria Filho devolve a presidência 
ao seu titular. Não havendo mais oradores inscritos e mais nada a ser tratado, o 
senhor Presidente 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 17 de setembro de 2001.
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