
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 26 de novembro de 2001.

Às vinte  horas  do dia vinte e seis de novembro 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,  Primeiro  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. 88, 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 Donizeti Assis de Siqueira solicitou que a ata da Sessão 
Extraordinária,  realizada no dia  quatorze de novembro fosse lida na  íntegra.  O Senhor 
Presidente  solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a  leitura  da  ata  da  Sessão 
Extraordinária. Após a leitura, o Vereador Donizeti Assis de Siqueira requereu ao Senhor 
Presidente que seja consignada na Ata da presente Sessão, que tem uma falha técnica numa 
palavra que diz, está sendo votado o parecer favorável, o qual foi aprovado por maioria de 
votos  o  parecer  favorável.  Acrescentar:  “com  as  emendas  supressivas”,  senão  dá  a 
impressão  que  o  parecer  favorável,  é  favorável  ao  Projeto.  Requereu  ainda  que  seja 
consignado também que a Assessoria Técnica Legislativa mencionou, inclusive está na Ata, 
os demais artigos eram apenas regulamentadora, portanto, permaneceriam inalteradas, não 
é o que ocorreu com o artigo primeiro que criou os setores. Foram criados quatro ou cinco 
setores, portanto não é esse o entendimento dos dois Presidentes das Comissões das quais 
eu consultei, que é o Vereador Augusto Pinto de Faria Filho e o Vereador João Paulo de 
Moraes Filho. É o entendimento de ambos, das comissões de ambos, dizia que realmente, 
também o artigo  primeiro não seria  votado favorável  à  criação dos  setores.  Que fique 
consignado  em  a  Ata,  que  o  artigo  primeiro  também  foi  modificado  com  a  emenda 
supressiva. Não havendo mais Vereadores a discutirem a ata, o Senhor Presidente solicitou 
que fosse feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia doze de novembro de 
dois mil e um. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior, requereu que fosse dispensada a 
leitura. O Senhor 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 
nº 243/2001-GP, responde Requerimento nº 053/2001, de autoria do Nobre Vereador João 
Paulo de Moraes Filho;   3. Leitura do Ofício nº 160/2001-DAGP, responde Requerimentos 
nºs. 050/, 051/ e 052/2001,  de  autoria  do  Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; O



Lei nº 065/2001, Dispõe sobre concessão de Auxílio Transporte, e dá outras providências. 
Anexo Parecer favorável, com emenda modificativa ao artigo 1º, das Comissões de Justiça 
e  Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  de  Ordem  Social.  Aprovado  por 
unanimidade  o  parecer  favorável  com a emenda modificativa.  4.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 066/2001, Dispõe sobre complementação salarial, 
e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  de  Ordem  Social.  Aprovado  por  unanimidade  o 
Parecer e o Projeto. DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO: 5. EM DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei  nº 068/2001, Denomina “Vereador Otávio do 
Prado”  a  Quadra  de  Malha  do  Ginásio  de  Esportes  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências.  Anexo  Parecer  favorável  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação  e  Obras, 
Serviços e Bens Municipais. Aprovado por unanimidade o parecer e o projeto.  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  para 
parabenizar dois colegas pela brilhante atuação, o Vereador João Paulo de Moraes Filho 
pelo evento realizado no último domingo na Barragem de Ponte Nova e o Vereador Marcio 
Aparecido  Cardoso  que  apresentou  a  Moção  de  aplausos  e  parabenização  ao  Clube 
Desbravadores Soldados do Rei, que em nome de seus Diretores José André de Santana e 
Fernanda Ferreira  Aveiro parabenizo a   todos  os  integrantes.  Agradeço a  presença dos 
munícipes, do Senhor José Roberto e do Marquinhos que estão sempre colaborando com 
nós, Vereadores, e colaborando com nós Vereadores estão colaborando com a população. 
Boa  Noite.  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 desta tribuna 
para complementar aquilo que o Vereador Carlos Alberto Taino Junior falou aqui. Ontem 
dia vinte e cinco, fizemos um encontro ecológico na cidade quase igual do pessoal dos 
Desbravadores Soldados do Rei, a atividade também foi na represa, nós fizemos a limpeza 
simbólica da represa de Ponte Nova, fizemos a plantação de duzentas mudas de árvores, 
tudo simbólico, porque não vai resolver o problema da represa, é mais a título de tentar 
conscientizar  as  pessoas  de  manterem  as  represas  limpas  e  conservadas.  Limpamos  a 
represa, plantamos as mudas, colocamos placas de advertências para que as pessoas não 
joguem lixo e  não deixem resíduos  quando lá  forem passear,  visitar.  Contamos com a 
participação  da  Polícia  Florestal,  que  nos  acompanhou  desde  as  primeiras  horas  até  o 
último  instante,  foram muito  atenciosos,  foram muito  bacanas  com os  participantes,  a 
Polícia Militar do Corpo de Bombeiros também deu apoio, foi bastante significativo para o 
evento. Quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Sociedade de São Vicente de 
Paulo  que  participaram,  estiveram  presentes  e  abrilhantaram  bastante  o  evento  e  ao 
proprietário da Auto Viação Biritiba, o Sr. José Roberto que cedeu a condução de maneira 
cortês,  gratuitamente.  Boa  Noite.  Muito  Obrigado.”  4.  Vereador  Marcio  Aparecido 
Cardoso: Cumprimentou  o  Sr.  Presidente,  Srs.  Vereadores  e  os  munícipes  presentes. 
“Antes de tudo parabenizo o nosso advogado Dr. Marcos que vai ser pai de novo. Venho 
aqui  nessa  tribuna  para   agradecer  a  presença de todos e em especial dos Desbravadores




