
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 15 de setembro de 2003.

Às vinte horas do dia quinze de setembro de dois mil e três, 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  MARCIO 
APARECIDO  CARDOSO,  Presidente  da  Câmara  que  convidou  a  mim,  Vereador 
AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO, 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,  aposta às fls. 137, 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  de  treze 
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 1º/09/2003. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 
requereu  que  fosse dispensada a leitura da Ata da Sessão Ordinária. O Sr. Presidente 
acatando o Requerimento do Nobre Vereador, colocou-o 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 Comunicado nº CM058093/2003, do 
Ministério da Educação; 3. Leitura do Comunicado nº CM058094/2003, do Ministério da 
Educação;  4. Leitura do Ofício nº 10515228/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  5. 
Leitura do Ofício nº 10511036/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  6. Leitura do Ofício 
nº  10537055/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;   7. Leitura  do  Ofício  nº 
10535407/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;   8. Leitura  do  Ofício  nº 
10533718/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;   9. Leitura  do  Ofício  nº 
10532800/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;   10. Leitura  do  Ofício  nº 
10534977/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 11. Leitura do Ofício DO/EXT-166/03, 
do Departamento de Estradas de Rodagem;  12. Leitura do Ofício Circular nº 012-03/04, 
da  Câmara  Municipal  de  Suzano;  13. Leitura  do  Ofício AE.SCTDET nº  63/2003,  da 
Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de 
São  Paulo;  14. Leitura  dos  Convites,  via  fax,  da  Secretaria  de  Agricultura  e 
Abastecimento do Estado de São Paulo;  15. Leitura do Requerimento de Informação nº 
045/2003,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso;  16. Leitura  do 
Requerimento  de  Informação  nº  046/2003,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio 
Aparecido Cardoso;  INDICAÇÕES:- 17. Leitura das Indicações nºs 320/, 321/, 322/ e 
323/2003  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Lourival  Bispo  de  Matos;  18. Leitura  da 
Indicação nº 324/2003 de autoria da Nobre Vereadora Gersa de Souza;  19. Leitura das 
Indicações nºs. 325/ e 326/2003 de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 20. 
Leitura  das  Indicações  nºs.  327/,  328/,  329/,  330  e  331/2003  de  autoria  do  Nobre 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior;  21. Leitura das Indicações nºs. 332/, 333/, 334/, 



335/, 336/, 337/, 338/, 339/ e 340/2003 de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso; 22. Leitura das Indicações nºs. 341/, 342/, 343/, e 344/2003 de autoria do Nobre 
Vereador Genivaldo Leite da Cunha;  23. Leitura das Indicações nºs. 345/, 346/, 347/, 
348/, 349/ e 350/2003 de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; Fim do 
material dado ao Expediente passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA:- 
DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR GENIVALDO LEITE DA CUNHA: 1. 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA   o Requerimento nº 047/2003, ao Ilmo. Sr. 
Comandante  do  Destacamento  da  Polícia  Militar  de  Biritiba  Mirim,  Sr.  Adalberto 
Raimundo Mendes, que este designe os policiais da viatura da ronda escolar a fazerem a 
travessia dos alunos da E.M.E.F. João Cardoso de Siqueira Primo, na Av. Ferdinando 
Jungers. Aprovado por unanimidade; DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOÃO 
PAULO  DE  MORAES  FILHO:  2.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 048/2003, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva 
requer  informações  com referência  aos  motivos  pelos quais  a  feira  de  artesanato que 
freqüentemente se realizava na Praça São Benedito não têm mais se realizado. Aprovado 
por  unanimidade;  3.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº 
049/2003, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.  Roberto Pereira da Silva,  requer que este 
cobre uma ação mais efetiva e ostensiva das polícias civil e militar, conjuntamente com o 
Conselho Tutelar do Município, com o intuito de combater e coibir o consumo de bebidas 
alcoólicas  por  menores  de  idade.  Aprovado  por  unanimidade;  DE  AUTORIA  DOS 
NOBRES  VEREADORES  MARCIO  APARECIDO  CARDOSO  E  LOURIVAL 
BISPO DE MATOS: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Apelo 
nº 034/2003, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, solicitando a 
retomada das obras de ampliação do Posto de Saúde do Bairro Hiroy-Km. 18. Aprovada 
por unanimidade;  DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO: 5. EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 013/2003, Dispõe 
sobre a alteração do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências. O Sr. Presidente diz que fica retirada de pauta a Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica nº  013/2003 para diligências,  a pedido do Presidente da Comissão de 
Justiça  e  Redação,  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  através  do Protocolo  sob nº 
249/2003, para manifestação da Procuradoria Jurídica desta Casa, a cerca do Processo 
Judicial em tramitação de redução de número de Vereadores. O Nobre Vereador Carlos 
Alberto solicita a Ordem e diz: “Sr. Presidente, essa Proposta já não possui Parecer?” O 
Sr.  Presidente  diz:  “Tem  o  Parecer  do  relator  e  membro  da  Comissão  de  Justiça  e 
Redação, mas a retirada da Proposta para diligências está prevista no Regimento Interno 
desta  Casa.”  O  Nobre  Vereador  Donizeti  solicita  a  Ordem e  diz:  “Vossa  Excelência 
anunciou que tem o Parecer das Comissões?” Sr. Presidente: “Não, apenas do membro e 
relator  da  Comissão.”  Vereador  Donizeti  diz:  “Vossa  Excelência  é  o  Presidente  da 
Câmara, uma vez encerrada a Sessão, nenhum outro membro da Casa pode reabri-la e 
continuá-la,  portanto,  se  tem parecer  é  somente  do  Vereador  Reinaldo  Pereira  que  é 
favorável à Proposta, porque o Vereador Rubens Bueno Filho não se fazia presente até o 
encerramento da reunião das Comissões Permanentes, da qual este Presidente presidiu a 
reunião.” Vereador Reinaldo Pereira: “O Vereador Donizeti, Presidente da Comissão de 
Justiça  e  Redação,  por  muitas  vezes  se  ausentou,  não assinou e  mesmo assim foram 
votados os Pareceres.”  Vereador  Rubens  Bueno Filho:  “Quero deixar  consignado que 



realmente no dia da reunião das Comissões Permanentes, em torno das 17 horas estive 
aqui na Câmara Municipal, comuniquei ao Sr. Presidente e a funcionária Juliana o meu 
Parecer e, estive aqui no dia da reunião em torno das 20 horas e quinze minutos,  no qual 
estavam presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Augusto, Genivaldo, Reinaldo, 
João  Paulo  e  José  Francisco.  Então,  realmente  eu  justifiquei  que  talvez  não  pudesse 
comparecer, compareci com um pouco de atraso, mas foi a primeira vez em dois anos e 
nove meses como Vereador,  que eu atrasei  numa reunião das Comissões e quero que 
alguém aqui prove o contrário.” Vereador Carlos Alberto: “Tendo em vista dois membros 
da Comissão de Justiça e Redação terem dado parecer favorável,  então já não é voto 
vencido?” Não é o caso de colocarmos a Proposta em votação?” Vereador João Paulo: 
“Acho que seria um erro colocá-la em votação, pois a Comissão não formulou um Parecer 
e o que é valido como oficial é o Parecer das Comissões e não a vontade individual de 
seus  integrantes.”  Vereador  Donizeti:  “Quero  consignar  mais  uma  vez  que,  como 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu encerrei  a  reunião das Comissões e 
encerrada,  o  Vereador  Reinaldo  inclusive  concordou  em  parecer  prévio,  de  que 
adiaríamos para a próxima reunião Ordinária, manifestando-se a favor da Proposta, porém 
a  favor  de  que  fosse  adiado  para  a  próxima  reunião  ordinária  das  Comissões 
Permanentes.” Vereador Reinaldo: “A questão já está decidida, a Comissão de Justiça e 
Redação é favorável, eu entendo que não existe nenhum motivo, a não ser protelação e 
medo de votar essa Proposta. Não tem mais o que discutir, são nove ou treze vereadores. 
Acho que é desnecessária essa discussão toda, se estão com medo de votar agora vão ter 
medo de votar  na  próxima Sessão,  daqui  há  um mês ou  daqui  há  dois  meses.  Vota, 
respeita-se o voto do vereador, pronto e acabou, se é a favor ou contra, é tão simples.” 
Vereador Carlos Alberto: “Vamos respeitar a votação de cada um, tendo em vista que 
estamos próximos à eleição e os vereadores que decidirão se novamente irão se candidatar 
ou não, respeitando a opinião e o voto de cada um.” Vereador Donizeti: “Sr. Presidente, 
requeiro a Vossa Excelência  que seja cumprido o Regimento Interno desta Casa.” O Sr. 
Presidente suspende por alguns minutos a Sessão, para consultar a Procuradoria Jurídica 
desta Casa e melhor analisar com os demais Pares. Reiniciada a Sessão Ordinária, o Sr. 
Presidente  solicitou  que  o  1º  Secretário  fizesse  a  chamada  nominal  dos  Vereadores, 
apurou-se que havia  “quorum" legal  para as deliberações,   face a presença dos treze 
membros da Câmara. O Sr. Presidente retoma os trabalhos e diz: “Fica retirada de pauta a 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 013/03, previsto no Regimento Interno desta Casa, 
em seus artigos 92 e 114. O Presidente da Comissão de Justiça e Redação tem autonomia 
para pedir diligência por tempo indeterminado.” O Vereador Reinaldo Pereira solicita a 
Ordem e diz:  “O Presidente da Comissão de Justiça e Redação invocou o Regimento 
Interno, e o próprio Regimento Interno foi totalmente descumprido, pois em seu artigo 95 
diz que as reuniões das Comissões Permanentes seria às terças-feiras às 8 horas da manhã. 
Sendo assim,  vamos  cumprir  o  Regimento  Interno  na  íntegra,  não  só  a  favor  de  um 
vereador e sim de todos.” O Sr. Presidente diz: “Nobre Vereador Reinaldo, só que em 
comum acordo com todos os demais vereadores,  ainda no começo do mandato,  onde 
então era Presidente o Nobre Vereador José Maria, todos os Vereadores concordaram com 
a mudança no horário das reuniões das Comissões Permanentes. Mas vale lembrar que o 
Presidente  da  Casa  também  tem  a  competência  de  mudar  o  horário  convocando  as 
reuniões das Comissões, e esta, foi o Presidente da Câmara quem convocou.”  6. EM 



DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 073/2003, “Dispõe sobre a 
criação de vagas especiais para estacionamento de veículos dirigidos ou que conduzam 
portadores  de  deficiências  nas  vias  públicas  municipais,  e  dá  outras  providências.” 
Aprovado por unanimidade. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que os 
demais  Pares  apóiem  os  Projetos  de  Lei  073  e  074/2003.  7.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 074/2003, “Dispõe sobre instalações de cercas 
energizadas destinadas à proteção de perímetros no município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” Aprovado por maioria de votos. Votou contra, o Nobre Vereador 
Genivaldo Leite da Cunha.  8. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de 
Resolução nº 002/2003, “Cria a Tribuna do Povo na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 
e  dá  outras  providências.”  Aprovado  por  unanimidade.  9.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2003, Que concede o Título 
de Cidadão Biritibano ao Sr. Geraldo Camargo Junior, Encarregado do Posto de Operação 
da Sabesp em Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Sr. Presidente, como autor do 
Projeto de Decreto Legislativo, solicita que o mesmo seja retirado de pauta e que seja 
marcada uma Sessão Extraordinária para apreciação e votação do mesmo. Fim do material 
dado a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para 
fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinado às explicações pessoais: 1. Carlos 
Alberto Taino Junior:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. Donizeti Assis de 
Siqueira:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  3. João Paulo de Moraes Filho: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e 
dispensou  o  uso  da  palavra.  5.  Reinaldo  Pereira:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da 
palavra.  6.  Rubens  Bueno  Filho:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  E  não 
havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
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.  

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 29 de setembro de 2003.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO
1º Secretário
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