
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 29 de outubro de 2001.

Às vinte horas do dia vinte e nove 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.85, 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 da Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho; 3.  Leitura do Ofício nº 078/2001, do Conselho Tutelar de Biritiba 
Mirim; 4. Leitura do Protocolo nº 262/2001, recebe Ofício nº 151/2001/DAGP, 
Atos baixados pelo Executivo;  5. Leitura do Requerimento de Informação nº 
050/200, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; 6. Leitura 
do Requerimento de Informação nº 051/200, de autoria do Nobre Vereador João 
Paulo de Moraes Filho; 7. Leitura do Requerimento de Informação nº 052/200, 
de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; INDICAÇÕES:- 8. 
Leitura  das Indicações nºs.  382/,  383/,  384/,  385/  e  386/2001, de autoria  do 
Nobre  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso;  9. Leitura  da  Indicação  n°. 
387/2001 de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 10. Leitura da 
Indicação nº.  388/2001,  de autoria  do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior;  11. Leitura da Indicação n°. 389/2001, de autoria do Nobre Vereador 
Rubens Bueno Filho; 12. Leitura da Indicação nº 390/2001, de autoria do Nobre 
Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior;  13.  PROJETOS  EM 
DELIBERAÇÃO: a) Mensagem nº 035/2001 - Projeto de Lei nº 059/2001, Dá 
Nova Redação ao § 1º  do Artigo 19,  da Lei 863,  de 13 de março de 1997. 
Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. b) Mensagem 



nº 036/2001 - Projeto de Lei nº 060/2001, dispõe sobre autorização de convênio 
com Instituição  Financeira,  e  dá  outras  providências.  Aprovado por  ter  sido 
aceito e considerado objeto de deliberação. c) Mensagem nº 037/2001 - Projeto 
de Lei nº 061/2001, Autoriza o Poder Executivo a abrir Concorrência Pública 
para exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros, e dá outras 
providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. 
d) Mensagem nº 038/2001 - Projeto de Lei nº 062/2001, dispõe sobre a criação 
de  setor  e  cargos  na  Estrutura  Administrativa  da  Prefeitura  Municipal,  e  dá 
outras  providências.  Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de 
deliberação.  e) Projeto  de  Lei  nº  063/2001  -  Dispõe  sobre  a  instituição  do 
"Programa de Apoio ao Atletismo" no município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. 
f) Projeto de Lei nº 064/2001 - Dispõe sobre a instituição do "Programa Semana 
do  Dentista"  e  da  Campanha de  Prevenção  Bucal,  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:-  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  o  Veto  Total  ao  Projeto  de  Lei  nº  039/2001.  Anexo  Parecer 
desfavorável das Comissões de Justiça e Redação e de Tributação, Finanças e 
Orçamentos.  O Vereador Reinaldo Pereira solicita que seja feita a leitura do 
Parecer do Assessor Técnico Legislativo.  O Vereador João Paulo de Moraes 
Filho,  requereu  que  a  votação fosse  nominal,  conforme o  Artigo  46  da  Lei 
Orgânica  do  Município.  O  Senhor  Presidente  acatando  o  Requerimento  do 
Nobre Vereador, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado 
em votação nominal o Parecer, foi declarado aprovado por maioria de votos o 
Parecer das Comissões e Rejeitado o Veto. Votou contra o Parecer o Vereador 
Reinaldo  Pereira.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  RUBENS 
BUENO FILHO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de 
Parabenização e Aplausos  nº 044/2001. Parabeniza os Drs. Cirurgiões Dentistas 
estabelecidos em Biritiba Mirim, pela comemoração do seu dia, ocorrido no dia 
vinte  e  cinco  de  outubro.  Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO 
NOBRE  VEREADOR  CARLOS  ALBERTO  TAINO  JUNIOR:  2.  EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Reconhecimento, Aplausos e 
Apelo  nº 045/2001. Parabeniza os Engenheiros do DER 10.4 e DER-DC 10.4, 
Srs.  Fernando  Sato  Nunes  de  Morais  e  Deni  Loretti  Filho,  pelas  medidas 
adotadas na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura na altura do Km. 73, e 
solicita que medida idêntica seja adota no Km. 70 + 300 mts. da mesma rodovia. 
Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DA  NOBRE  VEREADORA 
GERSA DE SOUZA: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção 
de Elogios  nº 046/2001. Parabeniza a Sra. Eliete Renda Machado dos Santos, 
Secretária da Junta de Serviço Militar, pela brilhante atuação na solenidade do 
Juramento  da  Bandeira.  DE  AUTORIA  DOS  NOBRES  VEREADORES 
GENIVALDO  LEITE  DA  CUNHA  E  JOSÉ  MARIA  DE  SIQUEIRA 



JUNIOR:  4.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  a  Moção  de 
Parabenização  e  Aplausos   nº  047/2001.  Parabeniza  o  Jovem  Ronei  Inácio 
Gomes, eleito como único representante de toda a Região do Alto Tietê a fazer 
parte do “Parlamento Jovem 2001”, promovido pela Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Aprovada por unanimidade. O Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira  solicita  a  ordem ao  Sr.  Presidente,  que  o  concede,  e  parabeniza  a 
Academia Fitness pela brilhante apresentação feita na Comunidade São Judas 
Tadeu, no Bairro Nova Biritiba. 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. “Faço uso dessa tribuna, nesta noite, para 
parabenizar o jovem Ronei Inácio Gomes. O Deputado César Calegari, desde 
noventa e nove, vem trazendo para as escolas, tanto particulares como estaduais, 
projetos  relacionados  à  agricultura,  cultura,  consumidor,  direitos  humanos, 
educação, emprego, esporte, habitação, juventude, natureza, saúde e segurança, 
e  o  jovem Ronei  está  representando  o  nosso  município  com um projeto  de 
segurança nas escolas. Vendo pessoas assim, descobrimos que nosso município 
tem muitos talentos. Ele foi eleito como único representante de toda a Região do 
Alto Tietê a fazer parte do “Parlamento Jovem 2001”, e vai tomar posse no dia 
nove  de  novembro,  então  parabenizo  o  jovem  por  ter  se  desempenhado. 
Parabenizo também seus pais e a todos os munícipes que estão presente, e que 
venham sempre prestigiar  os nossos trabalhos,  muitas  vezes o Vereador  tem 
fama de que não faz nada, então venham ver o que o Vereador está votando, o 
que  ele  está  representando  para  o  município,  isso  é  muito  importante  e 
engrandece o nosso trabalho. Boa noite.  Muito obrigado.”  2. Vereador João 
Paulo de Moraes Filho: Cumprimentou o Sr. Presidente, Srs. Vereadores e os 
munícipes presentes. “Faço uso dessa tribuna para reforçar aquilo que já havia 
dito na última sessão, infelizmente a vontade popular, a vontade expressa pelos 
Vereadores  nem sempre  é  entendida  de  maneira  que  gostaríamos que  fosse. 
Trabalhamos arduamente a favor do município de Biritiba Mirim, não pensem 
vocês que estamos de braços cruzados, muitas vezes nosso trabalho não aparece, 
mas infelizmente, a maioria da população que muita das vezes nem sabe onde 
fica a Sede da Câmara Municipal, lamentavelmente não participa politicamente 
da vida do município, essa população que vive a margem da política, a margem 
da administração pública critica os Vereadores e nem sabe realmente o que eles 
tem feito pelo município. Na oportunidade da última sessão eu critiquei a atitude 
do D.E.R., com relação à necessidade de colocar redutores de velocidades na 
SP.88,  que  corta  pelo  meio  a  cidade  de  Biritiba  Mirim,  foi  necessário  uma 
mobilização popular, que eu acho louvável, desde que o cidadão se veja ou se 
encontre numa situação de flagrante desrespeito, ele tem mais é que assumir a 
sua cidadania mesmo e ir para a rua gritar e falar para todo mundo aquilo que 
nós políticos, aquilo que os governantes precisam fazer, porque muitas das vezes 



a  necessidade  clara  do  munícipe,  do  contribuinte,  do  eleitor  passa 
desapercebido.  Infelizmente o procedimento dos Engenheiros do D.E.R. para 
coibir a falta de segurança dos munícipes que atravessam a SP.88, infelizmente 
ele  está deixando em desuso,  vejamos que por diversas vezes os agentes do 
D.E.R., os fiscalizadores, os cones, que o Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior fez menção na moção n° 045/2001, não estão sendo colocados na SP.88 e 
não estão sendo observados nos horários de saída e entrada dos alunos da rede 
pública, é lamentável, isso é de se esperar, nós sabemos, todo órgão público só 
funciona sobre pressão, então, temos que continuar pressionando. Enquanto não 
colocarem os redutores de velocidade, temos que ter os olhos bem abertos e 
cobrar  para  que  esses  órgãos  competentes  funcionem.  Muito  obrigado.  Boa 
noite. 3. Vereador Lourival Bispo de Matos: Cumprimentou o Sr. Presidente, 
Srs.  Vereadores e os munícipes presentes.  “Venho aqui  nesse momento para 
dizer sobre o nosso empenho pelo nosso trabalho na Câmara Municipal, endosso 
a palavra do Nobre João Paulo de Moraes Filho, muitas pessoas não conhecem 
onde fica a Câmara Municipal. O nosso município em extensão é grande, mas 
dentro  da  área  abrangente  de  espaço  central  é  pequena,  então  as  pessoas 
deveriam chegar mais a nós para que tenhamos um conhecimento. Agradeço a 
presença das pessoas que hoje estão nos prestigiando, do ex-Vereador Zaneti, do 
Sr. Ricardo, dono da Academia Fitness, do Sr. Fubá, isso é muito importante 
para  nós,  que  os  munícipes  acompanhem  nosso  trabalho.  Nós  fazemos  um 
trabalho sério, cada um tem seu modo de pensar e queremos que as pessoas 
participem, que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.  4. Vereador Marcio 
Aparecido Cardoso: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. Vereador 
Rubens Bueno Filho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  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 12 de novembro de 2001.

***************************************************************************

***************************************************************************


	JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
	CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR

