
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 15 de outubro de 2001.

Às vinte  horas  do  dia  quinze  de  outubro  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.84,  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 das Atas das Sessões anteriores. 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  as  Atas.  2. Leitura  do  Protocolo  n°  250/2001,  recebe 
Requerimento  de  Antonio  Freitas  Pereira  Júnior,  solicitando  Lei  que  impeça  a  venda  da 
mistura de cola de madeira com vidro; 3.  Leitura do Ofício-Circular n° 010/2001 da Câmara 
Municipal  de  Embu  -  Guaçu;  4. Leitura  do  Ofício  Circular  n°  017-01/02  da  Câmara 
Municipal de Suzano;  5. Leitura do Ofício Circular n° 021-01/02 da Câmara Municipal de 
Suzano;  6. Leitura  do  Protocolo  n°  254/2001,  recebe  Ofício  n°  147/2001-DAGP,  Atos 
baixados pelo Executivo;  7. Leitura do Protocolo n° 257/2001, recebe Ofício n° 148/2001-
DAGP, responde Requerimento n° 49/2001, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso;  INDICAÇÕES:- 8.  Leitura  da  Indicação  nº.  371/2001,  de  autoria  do  Nobre 
Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira;  9. Leitura  das  Indicações  n°s.  372/  e  373/2001 de 
autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 10.  Leitura das Indicações nºs. 374/, 375/, 
376/, 377/ e 378/2001, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 11. Leitura 
da Indicação n°. 379/2001, de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior;  12. 
Leitura da Indicação nº 380/2001, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira; 13. Leitura 
da Indicação nº. 381/2001, de autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior e 
Lourival  Bispo  de  Matos.  14.  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  a) Mensagem  nº 
033/2001 - Projeto de Lei nº 055/2001, dispõe sobre revogação da Lei nº 167, de 21 de junho 
de 1971. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. b) Mensagem nº 
034/2001 - Projeto de Lei nº 056/2001, dispõe sobre concessão para instalação, modernização 
e expansão de estabelecimentos específicos para o Turismo, Educação e Ecologia, e dá outras 
providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. c) Projeto de 
Lei  nº  057/2001,  Que  declara  de  Utilidade  Pública  a  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL  E 
DESPORTIVA DE BIRITIBA MIRIM, e  dá outras providências.   Aprovado por ter  sido 
aceito  e  considerado objeto  de deliberação.  d) Projeto de Lei  nº  058/2001, que concede 
licença aos funcionários no dia de seu aniversário, 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 VEREADOR 
REINALDO PEREIRA: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Apoio 



n° 040/200,  apóia o Excelentíssimo Senhor  Governador  do Estado de São Paulo Geraldo 
Alckmin, pela apresentação do Projeto de Lei visando alterar a Lei Estadual n° 1.172, de 17 
de  novembro  de  1.976,  que  delimita  as  áreas  de  proteção  dos  mananciais,  cursos  e 
reservatórios de água de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. Aprovado 
por unanimidade.  DE AUTORIA DO VEREADOR RUBENS BUENO FILHO: 2. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Pesar n° 041/2001, pelo falecimento do 
Senhor  Isume  Abe,  pai  do  Senhor  Junji  Abe  Prefeito  da  cidade  de  Mogi  das  Cruzes. 
Aprovado por unanimidade.  DE AUTORIA DO VEREADOR MARCIO APARECIDO 
CARDOSO: 3.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de Parabenização e 
Aplausos n° 042/2001, pela passagem do aniversário do Senhor Roberto Pereira da Silva 
Prefeito de Biritiba Mirim. Aprovado por unanimidade. 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  a  Moção  de  Apelo  n°  043/2001,  solicita  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  Roberto 
Pereira  da  Silva,  a  limpeza  e  o  desassoreamento  do  Córrego  localizado  no  Km.18,  nas 
proximidades do J.K., Bairro Hiroy. Aprovado por unanimidade. O Vereador João Paulo de 
Moraes Filho solicita a ordem ao Senhor Presidente, e diz: “Sou favorável a esta Moção de 
Apelo, já que voto a favor. Gostaria de estender esta Moção de Apelo, este pedido ao Senhor 
Prefeito, para os moradores do Bairro Vista Alegre que em época de chuva sofrem com os 
alagamentos em suas casas e perda total de suas mobílias. Obrigado. DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO: 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
049/2001, Dá nova redação ao Artigo 1° da Lei n° 683, de 21 de julho de 1992. Anexo 
Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação;  Tributação, Finanças e Orçamentos e 
de  Ordem Social.  O Vereador  João Paulo de Moraes  Filho requereu que o Projeto fosse 
retirado de pauta, para melhor análise, devido o conflito entre os Pareceres das Comissões e 
do Assessor Técnico Legislativo. O Senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre 
Vereador  colocou-o  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.  6.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 051/2001, Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
exercício de 2002/2005, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável em conjunto das 
Comissões  de Justiça  e  Redação e  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos.  Aprovado por 
unanimidade.  7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 052/2001, 
Dispõe  sobre  a  criação do COMTURC -  Conselho Municipal  de Turismo e Cultura,  e  o 
FUMTURC –  Fundo  Municipal  de  Turismo e  Cultura,  e  dá  outras  providências.  Anexo 
Parecer favorável  das comissões de Justiça e  Redação e de Ordem Social.  Aprovado por 
unanimidade. DE  AUTORIA  DO  PODER  LEGISLATIVO:  8.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 047/2001, dispõe sobre alteração do Artigo 2° e §§ 
1° e 2° do Artigo 3° da Lei n° 828/96, e dá outras providências. O Vereador João Paulo de 
Moraes Filho solicita a ordem ao Senhor Presidente, e diz: Gostaria de deixar registrado o 
manifesto  dos  empresários  proprietários  de  farmácias,  em  sua  maioria  favorável  pela 
manutenção da Lei  n° 1022 de 18 de junho de 2001, que altera a  Lei  n° 828/96.  Anexo 
Parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação. Aprovado por maioria de votos o 
Parecer e Rejeitado o Projeto.  Votou contra o Parecer,  os Vereadores:  Lourival Bispo de 
Matos e Reinaldo Pereira. 9. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
054/2001,  Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  responsável  técnico  para  funcionamento  de 
academias de ginástica, esporte e afins e dá outras providências. O Vereador Lourival Bispo 
de  Matos  requereu  que  o  Projeto  fosse  retirado  de  pauta  para  melhor  análise.  O Senhor 
Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador colocou-o em votação. Aprovado por 
maioria de votos o Requerimento. Votou contra o Requerimento, os Vereadores: Genivaldo 
Leite da Cunha, José Francisco Marques Garcia, Rubens Bueno Filho, Gersa de Souza, João 
Paulo de Moraes Filho e Juvenil Rodrigues de Oliveira. 10. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO o 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 unanimidade. 11. 



EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2001, 
Concede o título de Cidadã Biritibana, à Professora Delazir Orcília Leme da Cunha, e dá 
outras providências. Anexo Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Aprovado 
por  unanimidade.   12.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o  Projeto  de  Decreto 
Legislativo n° 003/2001, Concede o título de Cidadã Biritibana, à Professora Ernestina Soares 
de Campos,  e  dá outras providências.  Anexo Parecer favorável da Comissão de Justiça e 
Redação.  Aprovado por  unanimidade. O Vereador  João Paulo de Moraes Filho solicita  a 
ordem  ao  Senhor  Presidente,  e  diz:  Gostaria  que  fosse  registrado  em  ata  um  incidente 
regimental, uma vez que foi inobservado o artigo 342 e demais do Regimento Interno.  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  Sr. 
Presidente, Srs. Vereadores e os munícipes presentes. “Eu vim a esta tribuna hoje só para 
agradecer a presença dos munícipes, senhores empresários e funcionários das farmácias e que 
o objetivo foi alcançado e que venham sempre prestigiar nosso trabalho. Muito obrigado. 2. 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador 
João  Paulo  de  Moraes  Filho:  Cumprimentou  o  Sr.  Presidente,  Srs.  Vereadores  e  os 
munícipes  presentes.  “Estou  fazendo  uso  da  tribuna  hoje  para  salientar  um  pouco  a 
importância do Vereador no município. Ele é o representante direto da população, foi eleito 
pelo sufrágio popular, representa os anseios e as vontades do povo biritibano, no entanto tem 
ocorrido  algumas  coisas  em  nosso  município  que  nos  deixa  um  tanto  até  aborrecidos, 
entristecidos e às vezes a gente se pergunta para que necessidade de Vereadores no município, 
sendo que sua voz, seu mando, sua vontade não pode ser observada e muitas vezes é até 
desfeiteadas pelos Poder Executivo nas três escalas de poder, tanto Federal, Estadual quanto 
Municipal. Estou dizendo isso por um manifesto que houve quinze dias atrás na SP.88, onde 
munícipes  paralisaram  a  Estrada  Mogi-Salesópolis,  pedindo  para  o  Governo  do  Estado 
providências visando colocar redutores de velocidade. Louvável a atitude desses munícipes, a 
democracia, a vontade do povo só é legítima se essa população vir as ruas e exigir aquilo que 
é inerente de todo o povo, de toda a população. O problema não é o movimento popular 
exigindo  essas  melhorias,  esses  redutores  de  velocidade  para  a  SP.88,  o  que  eu  estou 
querendo bater aqui, deixar frisado, deixar claro é que esta Câmara de Vereadores mandou 
Ofícios para diversos Secretários de Estado, Superintende do D.E.R., Engenheiro do D.E.R. e 
Secretário  de  Transportes,  mas infelizmente  esses  ofícios  com certeza  devem ter  juntado 
traças e ter sido comidos em suas gavetas, a impressão que se dá é que o legislativo biritibano 
não está fazendo nada para a população. Está sim. Só que o Vereador, não sei, ele é visto 
como escória da política, ele é como todos dizem, cabo eleitoral de luxo dos Deputados. Ano 
que vem nós temos eleições para Deputado Estadual, Governador, e esses Vereadores, esses 
cabos eleitorais de luxo vão escolher seus Deputados, seu candidato a Governador, eu acho 
que neste momento tem que assumir um compromisso sério, um compromisso de que Biritiba 
Mirim não seja jogado às traças e no esquecimento, infelizmente é o que está acontecendo 
com Biritiba hoje,  a  população é  que  tem que  pedir,  o  Vereador  não adianta  pedir.  Isso 
também acontece não é só com os Órgãos Estaduais  não,  o nosso Prefeito aqui,  o nosso 
Executivo, digo para vocês mais de noventa por cento das indicações que saem desta Casa 
não é atendida, é um descaso com o Vereador. O Vereador é a linha de frente da política 
municipal,  acho  que  deveria  ser  ouvido  com  carinho  e  suas  indicações  deveriam  ser 
analisadas com pouco mais de respeito. Na última sessão, fiz duas indicações pedindo duas 
coisas simples, tomei o cuidado de pegar abaixo assinado dos populares que pediam aquela 
obra que não custaria muito para o município, até agora não estou vendo mobilização por 
parte do Prefeito, tudo bem, existem outras prioridades, até entendo, só acho que a vontade 
popular principalmente quando está embasado num abaixo assinado mostrando que realmente 



a vontade é do cidadão tem de ser visto com outros olhos. Outra questão é a dos catadores de 
lixo do nosso município que trabalham sem a devida proteção, a mínima proteção que é o uso 
de luvas, já falei diversas vezes com o funcionário encarregado do pátio, já falei diversas 
vezes com o funcionário responsável pelas compras, Sr. Fernando Gonçalves e até para o 
Prefeito já oficiei e pedi para que ele providenciasse urgentemente essas luvas, porque esses 
funcionários  estão  expostos  diretamente  com  toda  a  sorte  de  bactérias  e  outros  fungos, 
podendo adquirir uma doença qualquer, podendo se machucar com caco de vidro ou sofrer 
um acidente mais sério, infelizmente estes apelos, estes pedidos não estão sendo ouvidos. A 
hora que este Vereador vai ao Ministério Público e faz uma reclamação, ele é taxado como 
subversível, que está pegando no pé do Prefeito, não está deixando o Prefeito trabalhar, está 
atrapalhando  a  administração,  mas  infelizmente  não  temos  outro  recurso,  se  uma  coisa 
simples, banal não é tomado providências, o que podemos fazer. Sobre a votação da Lei que 
regulamenta as farmácias é da vontade da maioria que prevaleça a Lei n° 1022 de 2001, e 
como já consultei, mais de noventa por cento das cidades onde as farmácias não têm plantão 
vinte e quatro horas, funcionam da mesma forma que Biritiba está funcionando, e em algumas 
cidades é mais rígido ainda, porque deve se respeitar o plantão, inclusive aos sábados. Nós 
fizemos  uma  Lei  não  pra  beneficiar  este  ou  aquele  farmacêutico,  mas  para  beneficiar  a 
população no contexto geral, mesmo porque o prejuízo do farmacêutico que fica aberto no 
domingo é visível, é claro, eu tenho o movimento de algumas farmácias e o movimento de 
domingo não paga a  hora  extra  do funcionário e  ainda tem contas de água,  luz  e  outras 
despesas. Eu votei pela maioria dos empresários farmacêuticos do município. Muito obrigado. 
4.  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso: Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  5. 
Vereador Rubens Bueno Filho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  6. Vereadora 
Gersa de Souza: Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. Vereadores e os munícipes presentes. 
“Hoje  estou  aqui  especialmente  para  fazer  uma  homenagem aos  nossos  Professores,  aos 
nossos Mestres, aquele que desbrava a mente humana, que traz o incentivo do conhecimento e 
do saber, a eles devo o que sou. Agradeço a possibilidade de todas as crianças que passam por 
estas mãos abençoadas, por esta paciência imensa e por este conhecimento maior trazido pela 
bondade. Em nome desta Casa, fica o nosso apreço e o nosso carinho. Muito obrigado. 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 29 de outubro de 2001.
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