
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 17 de setembro de 2001.

Às vinte horas do dia dezessete 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.81, 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 Especial da Comunidade “Cristo Rei” 
do  Bairro  Nirvana;  3. Leitura  do  Protocolo  nº  228/2001,  recebe  Ofício  nº 
138/2001/DAGP,  Atos  baixados  pelo  Executivo;  4. Leitura  do  Protocolo  nº 
233/2001,  recebe  Ofício  nº  094/2001/DAGP,  Balancetes  da  Receita  e  da 
Despesa  do  mês  de  agosto;  5.  Leitura  do  ‘Protocolo  n°  230/2001,  recebe 
Mensagem n° 026/2001 – GP,  Veto Total ao Projeto de Lei n° 039/2001;  6. 
Leitura do Requerimento n° 049/2001, de autoria do Nobre Vereador Marcio 
Aparecido. INDICAÇÕES:- 7. Leitura da Indicação nº. 349/2001, de autoria da 
Nobre Vereadora Gersa de Souza; 8. Leitura das Indicações nºs 350/ e 351/2001, 
de  autoria  do  Nobre  Vereador  Lourival  Bispo  de  Matos;  9.  Leitura  das 
Indicações  nºs.  352/  e  360/2001,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco 
Marques Garcia;  10.  Leitura da Indicação nº. 353/2001, de autoria dos Nobres 
Vereadores Carlos Alberto Taino Junior e Rubens Bueno Filho;  11.  Leitura da 
Indicação nº. 354//2001, de autoria dos Nobres Vereadores Rubens Bueno Filho 
e Carlos Alberto Taino Junior; 12. Leitura da Indicação nº. 355/2001, de autoria 
do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior; 13. Leitura das Indicações n°s. 
356/ e 357/2001, de autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior; 
14. Leitura das Indicações nºs. 358/ e 359/2001, de autoria do Nobre Vereador 



Genivaldo Leite da Cunha; 15. Leitura das Indicações nºs. 361/ e 362/2001, de 
autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho. 28. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO:  a)  Mensagem  n°  025/2001  –  GP.   -  Projeto  de  Lei  nº 
046/2001,  Dispõe sobre  a  Política  de Assistência  Social  do Município,  e  dá 
outras  providências.  Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de 
deliberação.  b) Mensagem nº 027/2001 -  GP -  Projeto de Lei  nº 048/2001, 
Dispõe sobre autorização para criação do Departamento Municipal de Trânsito 
(DEMUTRAN),  e  dá  outras  providências;  Aprovado  por  ter  sido  aceito  e 
considerado  objeto  de  deliberação.  c) Projeto  de  Resolução  nº  004/2001, 
Nomeia Comissão Especial de Avaliação, e dá outras providências; Aprovado 
por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. d) Projeto de Emenda a 
Lei Orgânica do Município n° 009/2001 – Dispõe sobre a alteração do Artigo 
202  da  L.O.M.,  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 JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR: 1. EM 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  a  Moção  de  Agradecimentos  nº 
034/2001.  Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DOS  NOBRES 
VEREADORES:  CARLOS  ALBERTO  TAINO  JUNIOR,  DONIZETI 
ASSIS  DE  SIQUEIRA  E  RUBENS  BUENO  FILHO.  Aprovada  por 
unanimidade.  2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Pesar 
nº  035/2001.  Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE 
VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: 3.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos nº 036/2001. O Vereador Donizeti 
Assis de Siqueira, solicitou apoio dos Senhores Vereadores à Moção. Aprovada 
por unanimidade.  DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES: 4. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Agradecimentos e Aplausos 
nº 037/2001. Aprovada por unanimidade. 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA a Moção de Aplausos nº 038/2001. Aprovada por unanimidade. 6. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei n° 040/2001, Dispõe 
sobre criação do Setor  Agrícola  Municipal,  e  dá outras  providências. Anexo 
Parecer favorável em conjunto das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, 
Finanças  e  Orçamentos  e  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais.  O  Vereador 
Donizeti  Assis  de  Siqueira,  solicitou  a  Ordem ao  Senhor  Presidente,  que  o 
concedeu, e disse: “Apesar de não referir-se  a discussão do Projeto, gostaria de 
aproveitar  o  ensejo,  uma  vez  que  está  se  criando  um  cargo  de  Chefe  no 
Departamento  Agrícola,  visando  aliviar  até  os  trabalhos  do  Diretor  do 
Departamento Agrícola, sugerir ao Líder do Prefeito, que solicitasse ao Senhor 
Prefeito Municipal que também criasse o Cargo de Chefe do Departamento de 
Obras, uma vez, que o relacionamento, povo com o Departamento de obras, está 
sendo tratado diretamente com o Diretor, quer dizer, acumulando o serviço do 
Diretor que poderia cuidar mais da parte dos Projetos, visando conseguir verbas 
da ordem do Estado, mas ele fica bastante tempo se dedicando à população no 



atendimento naquilo que é necessário ao seu Departamento. Muito obrigado”. 
Aprovado por unanimidade.  7.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto de Lei n° 042/2001, Dispõe sobre regras gerais de funcionamento das 
funerárias estabelecidas no Município e institui o “Plantão Funerário 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. 8. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
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 Parágrafo 1º e Parágrafo 2º, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável 
das Comissões de Justiça e Redação e de Tributação, finanças e Orçamentos. 
Aprovado por unanimidade.  9. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto  de  Lei  nº  045/2001,  Institui  a  comemoração  do  "DIA  DO 
PROFESSOR" no  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências. 
Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e de Tributação, 
Finanças e Orçamentos. Aprovado 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: que dispensa 
o  uso  da  palavra.2.  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira:  “Agradeço  e 
dispensa o uso da palavra, mas gostaria de aproveitar para parabenizar Vossa 
Excelência  por  ter  apresentado  a  Moção  de  Agradecimentos  à  Auto  Viação 
Biritiba, realmente eles estão sempre disposto a ceder ônibus para o esporte de 
Biritiba.  Faço  das  suas  palavras,  as  minhas,  com  relação  a  Auto  Viação 
Biritiba”.  3. Vereador João Paulo de Moraes Filho: “Agradeço e dispenso o 
uso  da  palavra”.   4.  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso:  “Agradeço  e 
dispenso o uso da palavra.  5. Vereador Rubens Bueno Filho,  “Agradeço e 
dispenso o uso da palavra. Parabenizo Vossa Excelência pela Moção à Auto 
Viação Biritiba que atende gentilmente aos pedidos dos Senhores Vereadores. 
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:  6. Vereador José Maria de Siqueira 
Junior:  Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e a todos 
os  presentes. “Agradeço a  presença  de  todos.  Agradeço também aos  nobres 
colegas pela aprovação do Projeto de Lei n° 042/2001, que dispõe sobre regras 
gerais de funcionamento das funerárias estabelecidas no Município e institui o 
“Plantão Funerário de Biritiba Mirim, e dá outras providências, de minha autoria 
e do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha. Atendendo a solicitação de 
algumas pessoas,  face a uma denúncia  que recebemos, que havia pessoas se 
favorecendo  do  trabalho  funerário  em  Biritiba  indicando  para  apenas  uma 
funerária as pessoas que faleciam. Esperamos que com a isso, isso não volte a 
acontecer. Trata-se de um serviço essencial e nós não queremos que ocorra aqui 



o  que  ocorreu  no  caso,  como  exemplo,  no  Rio  de  Janeiro,  agenciamento, 
aproveitando-se  da  tristeza  dos  familiares.  Quero  manifestar  meu  apoio  ao 
Requerimento do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, que requereu ao 
nosso Líder do Prefeito a possibilidade de se colocar no Departamento de Obras 
um Chefe para apoio ao nosso Diretor de Obras, pessoa que respeito muito e que 
não irá se opor a isso. Em relação ao Projeto de Lei n° 044/2001, que fala da 
ajuda de custo aos  Conselheiros,  foi  uma reivindicação nossa,  partiu  de nós 
Vereadores,  fomos  nós  que  fizemos  requerimento,  atendendo  pedido  dos 
Conselheiros que na época não recebia nenhuma ajuda. Agradecemos ao Senhor 
Prefeito  por  atender  o  pedido  de  todos  os  Vereadores  da  Câmara,  porque 
particularmente  tenho  acompanhado  o  trabalho  deles  já  de  longa  data  na 
Delegacia  de  Polícia.  São poucos  os  municípios  em que  o Conselho Titular 
funcionam,  mas em Biritiba  Mirim ele  funciona.  Sobre  o  Projeto  de  Lei  n° 
045/2001  de  minha  autoria  agradeço  também aos  Senhores  Vereadores  pela 
aprovação, é o Projeto que cria o “Dia do Professor”, uma profissão gratificante 
e de grande valia para a nossa educação e de nossos filhos. Gostaria de ressaltar 
uma manifestação sobre  as  reclamações  que  recebi  e  manifestar  aqui  minha 
opinião,  e que os Vereadores refletissem a respeito desse ponto de vista em 
relação ao horário das farmácias, que foi algo de votação e discussão nesta Casa 
de Leis. Particularmente gostaria que novamente fosse reaberta a discussão em 
relação a isso, eu entendo que deve-se existir um horário de funcionamento de 
plantão, mas no meu ponto de vista é que não deve obrigar as outras farmácias 
de fechar. Se o estabelecimento que abrir, quer trabalhar, eu acho que a gente 
deve deixar. Muito obrigado. Boa noite. 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 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 1° de outubro de 2001.
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