
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 04 de março de 2002.

Às vinte horas do dia quatro de março de dois mil  e dois,  na séde 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,  1º 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 a 
chamada  com as assinaturas dos presentes,   apostas às  fls.  93,  do livro n.º  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 aberto os trabalhos, passando-se de 
pronto ao material dado ao  EXPEDIENTE:- 1.  Leitura,  discussão  e  votação da  Ata 
da  Sessão  Ordinária  do  dia  18/02/2002.  O  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior, 
requereu  que  fosse dispensada a leitura. O Sr. Presidente acatando o Requerimento do 
Nobre  Vereador,  colocou  em  votação,  o  que  foi   aprovado,  ficando  aprovada  por 
unanimidade a Ata, que também havia ficado a disposição dos Senhores Vereadores na 
Secretaria;  2. Leitura  do  Ofício  nº  254/2002  da  Câmara  Municipal  de  Ferraz  de 
Vasconcelos; 3. Leitura do Ofício da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 4. 
Leitura  do  Ofício  do  Deputado  Estadual  César  Callegari;  5. Leitura  do  Protocolo  nº 
036/2002, recebe Ofício nº 10/2002-DAGP,  Atos baixados pelo Executivo; 6. Leitura dos 
Requerimentos nºs. 004/, 005/ e 006/2002, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes Filho;  INDICAÇÕES:- 7. Leitura das Indicações nºs.  064/,  065/,  066/,  067/, 
068/,  069/,  070/,  071/,  072/,  073/2002  de  autoria  do  Nobre  Vereador  João  Paulo  de 
Moraes Filho;  8. Leitura das Indicações nºs. 074/, 075/, 076/ e 077/2002 de autoria do 
Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 9. Leitura da Indicação nº. 078/2002 de autoria 
da Nobre Vereadora Gersa de Souza; 10. Leitura das Indicações nºs. 079/, 080/, 081/, 096/ 
e  097   de  autoria  do  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior;  11. Leitura  das 
Indicações nºs. 082/, 083/, 084/, 085/, 086/, 087/, 088/ e 089/2002 de autoria do Nobre 
Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira; 12. Leitura das Indicações nºs. 090/, 091/, 092/, 
093/, 094/ e 095/2002 de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 13. Leitura das 
Indicações nºs.  098/,  099/,  100/ e  106/2002 de autoria do Nobre Vereador Genivaldo 
Leite da Cunha; 14. Leitura da Indicação nº 101/2002 de autoria dos Nobres Vereadores 
Rubens Bueno Filho e Genivaldo Leite da Cunha;  15. Leitura das Indicações nºs. 102/, 
103/,  104/ e  105/2002 de autoria  do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso;  16. 
Leitura da Indicação nº 107/2002 de autoria do Nobre vereador Reinaldo Pereira;  17. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Mensagem nº 005/2002 – GP Projeto de Lei nº 
007/2002, Cria o Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências. Aprovado por 
ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. b) Mensagem nº 006/2002 - Projeto 



de Lei nº 008/2002, Dispõe sobre a criação de cargos na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura  Municipal,  e  dá  outras  providências;  Aprovado por  ter  sido  aceito  e 
considerado objeto de deliberação.  c) Mensagem nº 007/2002 - Projeto de Lei nº 
009/2002,  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  a  Escola  Municipal  de  ensino 
Fundamental – E.M.F.E. Jardim Yoneda, e dá outras providências; Aprovado por 
ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. A Vereadora Gersa de Souza 
requereu que o Projeto ora deliberado seja colocado  em votação na Ordem do Dia. 
O Senhor Presidente acatando o requerimento da Nobre Vereadora colocou-o em 
votação. Aprovado por unanimidade. d) Projeto de Lei nº 010/2002, Dispõe sobre a 
denominação  de  via  pública  do  município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências; Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação. e) 
Projeto de Lei nº 011/2002, Dispõe sobre a regulamentação e legalização para o 
funcionamento de prestadores de serviços autônomos estabelecidos ou não, 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 
RUBENS BUENO FILHO: EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção 
de  Elogios  e  Agradecimentos   nº  007/2002.  Aprovada  por  unanimidade.  DE 
AUTORIA  DOS  NOBRES  VEREADORES  CARLOS  ALBERO  TAINO 
JUNIOR E JUVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA: 2. EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO  UNICA  a  Moção  de  Parabenização  nº  008/2002.  Aprovada  por 
unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 
SIQUEIRA: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos 
nº  009/2002.  Aprovada  por  unanimidade. 4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  a  Moção  de  Aplausos  nº  010/2002.  Aprovado  por  unanimidade.  DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR GENIVALDO LEITE DA CUNHA: 5. 
EM DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO ÚNICA  A Moção de Aplausos e Elogios nº 
011/2002.  Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  PODER 
EXECUTIVO: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
004/2002, Dispõe sobre a atualização das referências salariais constantes do quadro 
de  pessoal  da  Prefeitura  Municipal  e  dá  outras  providências.  Anexo  o  Parecer 
favorável das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos 
e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por unanimidade o Projeto e o 
Parecer  7.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  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.  Anexo  Parecer  favorável  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação; 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais. 
Aprovado por unanimidade o Projeto com Emenda Plenário proposta pelo Nobre 
Vereador João Paulo de Moraes Filho. Fim do material da Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente  franqueou  a  palavra  aos  Vereadores  inscritos  para  fazerem  uso  da 
tribuna no tempo regimental destinado às explicações pessoais: 1. Carlos Alberto 



Taino Junior: Cumprimentou o Sr. Presidente, os Senhores Vereadores e a todos 
os presentes. "Faço uso dessa tribuna para colocar algumas reivindicações feitas 
por  indicações.  Nós tivemos esta  semana aqui  na Câmara,  uma reunião com a 
frente  de  trabalho  onde  conversando  com  eles,  ouvimos  reclamações  e 
reivindicações, e eu fiz duas indicações atendendo ao pedido desse pessoal. Uma, é 
que, através do Sistema Municipal disponibilize tratamento odontológico completo 
para os adultos, haja vista que para os adultos oferece apenas o serviço de extração 
de dentes,  o tratamento é apenas infantil.  Gostaria de pedir ao Nobre Vereador 
Doutor Rubens que trabalha na área odontológica cobrasse conosco dando uma 
analisada nessa indicação, e que assinasse juntamente comigo e com os Vereadores 
Donizeti, Genivaldo e Juvenil. Peço também para os demais pares assinarem essa 
indicação. Outro pedido que foi feito, como uma forma de apelo a nós Vereadores 
que,  juntamente  com  o  Prefeito  Municipal  viabilize  estudos  necessários 
objetivando disponibilizar a sala de informação da EMEF Regina Célia de Almeida 
Freire  para  as  demais  crianças  e  jovens  de  nosso  município  que  tiverem 
interessados em realizar o curso em horários compatíveis com os da unidade de 
ensino  referida.  É  uma  ótima  idéia,  sendo  que  na  escola  tem  uma  sala  de 
computação com toda  estrutura  necessária,  acho que  foi  uma excelente  idéia  e 
gostaria  que  os  demais  pares  assinem esta  indicação.  Gostaria  de falar  sobre  a 
Moção de Parabenização feita para o Senhor Ângelo Aparecido de Souza, que é um 
atleta de nosso município que, na modalidade de Montan Bike no ano de 2001, na 
competição realizada no município de Santa Isabel, onde concorreu com inúmeros 
atletas que possuem incentivos,  e  ele com poucos recursos representou o nosso 
município e foi campeão. Parabéns ao Ângelo. Outra indicação, não é só um pedido 
meu,  mas  de  todos  os  Vereadores,  é  a  respeito  das  ruas  e  estradas  de  nosso 
município, os bairros estão intransitáveis e em calamidade. Então eu gostaria de 
falar sobre a indicação que fiz, que ao meu ver, o município não possui máquinas 
suficientes  para  atender  a  todos  os  pedidos  dos  Vereadores  e  da  população. 
Gostaria  de  solicitar  ao  Líder  do  Prefeito  que,  fizesse  uma  reunião  com  os 
Vereadores  para  esclarecer  o  porquê  não  estão  sendo  atendidas  as  indicações. 
Estamos  vendo  a  boa  vontade  em querer  fazer,  mas  não  possui  ferramentas  e 
máquinas para realizar os serviços. Nos dias de chuva, aonde você vai a população 
te cobra, pois as ruas e estradas ficam intransitáveis. Agradeço a presença do Vice-
Prefeito Joaquim Gomes e da população. Boa noite. 2. Gersa de Souza: Agradeceu 
e dispensou o uso da palavra. 3.  João Paulo de Moraes Filho: Cumprimentou o 
Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e os munícipes presentes. " Faço uso 
dessa tribuna para cobrar uma ação do Poder Executivo, mais ou menos o que o 
Nobre  Vereador  Carlos  Aberto  Taino  Junior  se  expôs  aqui.  Muitas  vezes,  as 
indicações propostas pelos Vereadores, o custo para os cofres públicos é zero, só 
que eu acho que o Executivo e os seus diretos deveriam analisar com pouco mais 
de carinho as indicações dos Vereadores, que seguem desta Câmara à Prefeitura. 
Com referência ao que nós pedimos e que não custa aos cofres públicos, gostaria de 



ressaltar  uma  indicação  que  eu  fiz,  para  demolição  de  um  muro  próximo  ao 
DECET, este  muro está sobre um barranco,  escorado com madeira,  correndo o 
risco de  cair em alguém que possa estar passando ali no momento, e realmente é 
um perigo para as pessoas ali transitam. Não tem custo nenhum para Prefeitura, 
basta chegar lá e derrubar o muro, para que isso não aconteça em cima de uma 
criança, de uma pessoa que possa estar passando por ali, naquele momento. Fora 
essa Indicação que não tem nenhum custo à Prefeitura, existem muitas outras que 
poderiam ser resolvidas através de mobilização popular dos moradores, num estilo 
mutirão para se resolver problemas sérios do nosso município, como o de remoção 
de lixo que serve como criame de insetos, animais peçonhentos e que transmitem 
diversas doenças, um exemplo, nós estamos aí com um grande surto de dengue no 
país.  São  coisas  simples  que  com a  própria  mobilização  popular  nós  podemos 
resolver. No final do mês de janeiro, começo de fevereiro, eu mandei um ofício ao 
Senhor  Prefeito,  repudiando  a  forma  com  que  transcorreu  um  campeonato  de 
futebol de salão aqui em nosso município. Numa partida de semi-final, às portas 
fechadas,  por  determinação  do  árbitro,  houve  uma  partida  que  terminou  em 
discussão,  pancadaria  e  desentendimento.  É  lamentável  que  esse  árbitro  tenha 
cancelado, tenha desqualificado os dois times, isso não existe. Em primeiro lugar, á 
abominável se fazer uma partida de futebol,  um campeonato municipal,  com as 
portas fechadas. É um desrespeito com o público que prestigia o esporte em nosso 
município, é a mesma coisa que contratarmos uma cantora de renome para cantar 
no Ginásio de Esportes e não permitir que o público entre. É a mesma coisa que, o 
Padre de nossa paróquia rezar uma missa e não permitir que os fiéis entrem na 
Igreja. Uma peça teatral em que se proíba que o público assista ao espetáculo. É 
realmente gritante, e é só em Biritiba Mirim que vemos isso. É pior ainda, é ter 
classificado equipes e o campeonato não ter  chegado ao fim. Isso só denigre a 
imagem de  nossa  cidade.  Muita  gente  deve  falar:  “vai  falar  de  campeonato  de 
futebol de salão, com tantas outras coisas mais importantes”. Minha gente, tudo que 
nos propormos a fazer nessa vida é importante, temos que fazer com seriedade e 
com responsabilidade, porque é nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes é que 
determinamos a nossa qualidade de vida. Era só o que eu tinha a dizer. Obrigado a 
todos." 4. Márcio Aparecido Cardoso, agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. 
Reinaldo Pereira:  agradeceu e  dispensou o uso da  palavra.  6. Rubens Bueno 
Filho:  Cumprimentou  o  Senhor  Presidente,  os  Senhores  Vereadores,  munícipes 
presente. Quero parabenizar o Senhor Prefeito e o Senhor José Roberto, diretor da 
Empresa Auto Viação Biritiba Ltda., por ter atendido a minha indicação do ônibus 
para  os  universitários,  que  estão  atendendo  sessenta  estudantes  universitários. 
Quanto  a  declaração ao  pedido dos  Senhores  Vereadores  Carlos  Alberto  Taino 
Junior,  Genivaldo  Leite  da  Cunha  e  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  do  tratamento 
odontológico para adultos, posso dizer a vocês que, eu trabalhei quinze anos na 
odontologia  da  rede  municipal  e  conheço  bem  de  perto  o  problema,  mas 
infelizmente quem não trabalha não consegue atender. Então se quiser saber como 



funciona é só me procurar, pois eu já fiz solicitação, já falei, mas infelizmente não 
vai funcionar nunca se continuar como está, não só a odontologia, como também a 
medicina,  de  uma  maneira  geral.  Quero  parabenizar  a  presidente  do  Clube  da 
Terceira Idade, a Dona Bia, pela inauguração da nova sede na quinta-feira passada, 
onde eu e  minha esposa estivemos presentes e  pudemos compartilhar  com eles 
momentos  agradáveis.  Parabéns  Dona  Bia  pela  iniciativa  e  pela  luta.  Também 
gostaria  de  dar  os  parabéns  à  Vereadora  Gersa,  pelo  Projeto  de  Lei  que  foi 
deliberado hoje, o qual dá o nome para a rua vinte, do Bairro Castellano, a Dona 
Edite, que foi uma pessoa que passou e deixou uma lembrança muito grande entre a 
gente. Obrigado e boa noite." O Senhor Presidente antes de encerrar a sessão disse: 
“ Gostaria de complementar a palavra dos Nobres Vereadores Rubens Bueno Filho 
e Carlos Alberto Taino Junior, com relação ao descaso no município na área de 
odontologia. Infelizmente é uma realidade e eu acredito que o Senhor Prefeito irá 
tomar  conhecimento  dessa  reivindicação  e  com  certeza,  providências  serão 
tomadas, principalmente em relação ao Chefe da Seção Odontológica que vem aqui 
no município uma vez por semana e atende apenas meia dúzia de paciente e vai 
embora.”  Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da tribuna, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos. E não havendo mais nada a ser tratado 
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 18 de março de 2002. 
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