
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 16 de setembro de 2002.

Às vinte  horas  do dia  dezesseis  de  setembro de  dois  mil  e  dois,  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, 
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. 106, 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 
02/09/2002. 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 10505481/2002 do Ministério da 
Saúde;  3. Leitura do Ofício nº 10505315/2002 do Ministério da Saúde;  4. Leitura do Ofício nº 
10503671/2002, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Ofício nº 059/2002-DAGP, Atos baixados 
pelo  Executivo;  O  Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira  solicita  a  Ordem  e  diz:  “Fiz  um 
requerimento solicitando a cópia da Ata e da fita da Sessão Ordinária passada, na qual a cópia da 
fita foi indeferida. Então, gostaria que fosse deferido o meu pedido, mesmo que eu arrumasse 
alguém para  gravá-las,  pois  eu  preciso dessa fita.  Solicito  assim,  que  V.  Exª  revisse o  meu 
pedido.”  6. Leitura do Ofício nº 060/2002, Responde Requerimentos de Informações nºs. 023/, 
024/ e 025/2002, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 7. Leitura do Ofício 
nº  065/2002,  Responde  Requerimento  de  Informações  nº  032/2002,  de  autoria  dos  Nobres 
Vereadores José Maria de Siqueira Junior e João Paulo de Moraes Filho; 8. Leitura do Ofício nº 
DAL-SAA 297/02/2002,   da  Câmara  Municipal  de  Bauru; 9. Leitura  do  Ofício  Circular  nº 
064/2002-mirs, da Câmara Municipal de Cubatão; 10. Leitura dos Requerimentos de Informações 
nºs. 037/, 038/ e 039/2002, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 11. Leitura 
dos Requerimentos de Informações nºs. 041/ e 042/2002, de autoria do Nobre Vereador João 
Paulo  de  Moraes  Filho;  12. Leitura  dos  Requerimentos  de  Informações  nºs.  043/,  044/  e 
045/2002, de autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior;  INDICAÇÕES:- 13. 
Leitura  das  Indicações  nºs.  391/,   e  392/2002 de  autoria  do  Nobre  Vereador  José  Francisco 
Marques Garcia; 14. Leitura das Indicações nºs. 393/ e 394/2002 de autoria do Nobre Vereador 
Carlos  Alberto  Taino  Junior;  15. Leitura  da  Indicação  nº  395/2002   de  autoria  da  Nobre 
Vereadora Gersa de Souza; 16. Leitura da Indicação nº 396/2002 de autoria do Nobre Vereador 
Genivaldo Leite da Cunha; 17. Leitura das Indicações nºs. 397/ e 398/2002 de autoria do Nobre 
Vereador Lourival Bispo de Matos;  18. Leitura da Indicação nº 399/2002 de autoria do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira; 19. Leitura das Indicações nºs. 400/ e 401/2002 de autoria do Nobre 
Vereador  Rubens  Bueno  Filho;  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  a)  Projeto  de  Lei  nº 
045/2002, Dispõe sobre a denominação de vias públicas do 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:- DE 



AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  JOÃO  PAULO  DE  MORAES  FILHO: 1. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de Parabenização e Elogios  nº 040/2002, à 
Equipe de Investigadores da Delegacia de Biritiba Mirim, chefiada pelo Investigador Orli  de 
Moraes,  sob o  comando do  Ilustre  Delegado de  Polícia,  Dr.  César  Donizeti  Benedicto,  pela 
brilhante  atuação  e  produção  no  esclarecimento  de  Boletins  de  Ocorrências  de  autoria 
desconhecida, durante o mês de agosto p. p.; Aprovada por maioria de votos. Os Vereadores 
Marcio Aparecido Cardoso e Genivaldo Leite da Cunha abstiveram os seus votos e o Nobre 
Vereador  Reinaldo  Pereira  votou  contra.   2. EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 040/2002, solicita ao Sr. Prefeito Municipal a devida restauração das crateras do 
Bairro Jardim Alvorada Gleba B.  Aprovado por  unanimidade.  DE AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR RUBENS BUENO FILHO: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o 
Requerimento nº 046/2002, solicita a construção de uma passarela sobre a Rodovia Profº Alfredo 
Rolim de Moura, no acesso a Av. Jair Leme.  Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO 
PODER LEGISLATIVO: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 
041/2002, Dispõe sobre a proibição do Vereador em exercer no período de quatro anos outra 
função ou cargo público. Anexo Parecer Contrário Conjunto das Comissões de Justiça e Redação, 
Obras, Serviços e Bens Municipal e Ordem Social. Aprovado o Parecer por maioria de votos. 
Votou contra o Parecer contrário ao Projeto de Lei, o Vereador Reinaldo Pereira. Rejeitado o 
Projeto de Lei nº 041/2002.  5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 
043/2002,  Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  e  da  comercialização  do  CEROL no âmbito  do 
Município de Biritiba Mirim. Anexo o Parecer favorável conjunto das Comissões de Justiça e 
Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por 
unanimidade  o  Parecer  e  o  Projeto de  Lei.  6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o 
Projeto de Lei nº 044/2002, Dispõe sobre a criação e autorização legislativa para a concessão de 
Gratificação Especial aos Policiais Militares em efetivo exercício na fiscalização e policiamento 
no âmbito do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  Anexo Parecer Conjunto 
Divergente Contrário do Presidente e Membro da Comissão de Justiça e Redação, do Membro da 
Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos,  do  Presidente  e  Membro  da  Comissão  de 
Obras, Serviços e Bens Municipais e do Presidente e Relator da Comissão de Ordem Econômica 
e Ordem Social, e, Parecer Conjunto favorável do Relator da Comissão de Justiça e Redação, do 
Presidente e Relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, do Relator da Comissão 
de Obras, Serviços e Bens Municipais e do Membro da Comissão de Ordem Econômica e Ordem 
Social. O Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho solicita a ordem e diz: “Fala-se muito em 
segurança em nosso município. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma lamentável ocorrência 
onde  faleceu  o  marido  da  nossa  Diretora  de  Educação  do  município,  o  Leonel  de  Moraes. 
Tornou-se público e notório, fez-se passeata, fez-se tudo, só que infelizmente, politicamente está 
se fazendo muito pouco pela segurança. Eu acho lamentável. Sabemos e temos o conhecimento 
que, todas as grandes empresas mundiais,  para poderem prestar um excelente serviço e estar 
sempre  na  briga  pela  disputa  de  mercado,  a  única  forma  de  elas  conseguirem os  melhores 
profissionais  para poderem fazer  a  manutenção dessa prestação de serviços,  é  pagando bons 
salários.  Infelizmente,  a  segurança  em nosso  país  paga  um “salário  de  fome”  praticamente. 
Enfim, o Brasil passa por uma profunda crise econômica, a maioria ganha um “salário de fome”, 
e o problema social tem muito a ver com a segurança pública, mas, se nós queremos melhorar a 
segurança em nosso município, temos que começar a pagar bons salários. O que está se propondo 
aqui não é uma obrigação ao Prefeito para que se pague o pró-labore, e sim, uma autorização para 
que ele, se houver vontade política de realmente melhorar a segurança, ele pagar um adicional 
aos policiais que vêm para cá. É público e notório, o próprio comandante do 17º Batalhão, o 
Coronel  Jair  Pinheiro  da  Silva  falou,  inclusive  nos  jornais,  que  os  policiais  que  vêm  para 
Salesópolis e Biritiba Mirim, muitas vezes vêm obrigados, ele impõe que se venham para cá, são 



declarações do Comandante no jornal  “O Diário  de Mogi”.  Agora,  os bons profissionais,  os 
profissionais  que  têm mérito  junto  à  Corporação,  será  que  esses  não  têm a  prerrogativa  de 
escolherem aonde vão trabalhar? Não estou querendo desmerecer os policiais que estão aqui, eles 
têm feito milagre, como eu já falei, às vezes eles têm uma única viatura para cobrir o município 
inteiro,  mas  acho que  está  na  hora  de  colocarmos a  cabeça  no  travesseiro,  trabalhar  com a 
consciência e começar a pensar o que está ocorrendo com a segurança em nosso município, e essa 
é a hora de fazermos alguma coisa. O que vai acontecer com o pró-labore  se o Projeto de Lei for 
aprovado, é bem provável que ocorra o mesmo que está acontecendo com a Bolsa de Estudos do 
funcionalismo público municipal que, não está sendo paga. Existe a Lei, mas o Sr. Prefeito alega 
que não tem dotação orçamentária. Tudo bem, nós faremos o nosso papel, criaremos a lei, para 
que se ele quiser pagar o pró-labore, ele possa pagar. Agora, se cair na vontade política dele, 
como está a Bolsa de Estudos, que é cinqüenta por cento do valor da mensalidade, já não é mais 
um problema do Legislativo.  O Legislativo está cumprindo o seu papel.” O Nobre Vereador 
Carlos  Alberto  Taino  Junior  solicita  a  Ordem e  diz:  “Gostaria  de  agradecer  as  palavras  do 
Vereador João Paulo de Moraes Filho e, faço das suas as minhas. E lembrar que em nossa região, 
somente  Biritiba  Mirim  e  Salesópolis  não concedem esse benefício  a  Polícia  Militar,  então 
gostaria  de pedir  o  voto dos Nobres  Vereadores para a  aprovação deste  Projeto.”   O Nobre 
Vereador Rubens Bueno Filho solicita a Ordem e diz: “Eu concordo com a palavra dos Nobres 
Pares, só que eu acho que em nosso município, onde o salário municipal quase não atinge o 
salário  mínimo do país,  por  exemplo,  um professor,  um diretor  de escola,  ganha um salário 
realmente de miséria,  um salário  abaixo do mínimo.  Então eu acho que nós  teríamos outras 
prioridades principais do que dar o pró-labore à polícia. Esse é o meu ponto de vista e eu respeito 
o de vocês, acho que temos prioridades bem mais importantes do que o pró-labore.”  O Nobre 
Vereador João Paulo de Moraes Filho solicita a Ordem e diz:  “Só complementando o que o 
Nobre Vereador Rubens Bueno Filho falou: concordo com ele plenamente, daí está a qualidade 
do ensino em nosso município.”  O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem 
e diz: “ O Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho, não sei se o que ele fez foi exatamente 
um requerimento, não me recordo no momento, tem uma Lei que diz que o salário mínimo aqui 
no município, se eu não me engano, é de trezentos reais.” O Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes  Filho  solicita  a  Ordem  e  responde:  “Já  estou  tomando  providências  quanto  a  isso 
também.”  O Nobre  Vereador  Carlos  Alberto Taino  Junior  solicita  a  Ordem e  diz:  “Então  o 
Executivo não vem cumprindo a Lei.” O Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha solicita a 
Ordem e diz: “Quero deixar claro que não sou contra o pró-labore, só pelo jeito que está sendo 
colocado. Acho que o próprio Prefeito está sabendo de tudo isso. Estou indo de acordo com o 
Parecer da Assessoria Técnica Legislativa. O próprio Prefeito deveria ter mandado esse Projeto 
para esta Casa, sabendo da nossa necessidade. Gostaria também de propor uma emenda a este 
Projeto, estendendo à Polícia Civil, pois se a Polícia Militar corre riscos a Polícia Civil também 
corre, e, a mesma defasagem que temos aqui com os policiais militares, temos com a Polícia 
Civil, pelo mesmo motivo. Já que estamos pensando em melhorar a segurança, vamos propor 
uma emenda que também beneficie os policiais civis.” O Nobre Vereador Lourival Bispo de 
Matos solicita a Ordem e diz: “Realmente o que estou vendo aqui neste momento, talvez sejam 
assuntos  políticos,  nós  vemos  as  necessidades  do  nosso  município.  A  Assessoria  Técnica 
Legislativa desta Casa de Leis dá o seu Parecer, mas ele não é incondicional, quem decide somos 
nós vereadores e não o Jurídico da Câmara. Nós é que temos que saber quais são as necessidades 
do  nosso  município,  as  suas  dificuldades  para  que  possamos  ajudar  aqueles  que  nos  dão  a 
segurança. Então, não é o Parecer Jurídico que vai impedir que aprovemos esse Projeto, pois ele 
não é  incondicional.”  O Nobre Vereador  Genivaldo Leite  da Cunha solicita  a  Ordem e diz: 
“Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, quero deixar bem claro que estou dando o meu ponto 
de vista. Do jeito que o senhor está colocando, parece que estou fazendo o que o Parecer Jurídico 



manda.”  O Nobre Vereador  Lourival  Bispo de Matos  solicita  a  Ordem e responde:  “Vamos 
respeitar a opinião de cada um, cada qual vota de acordo com a sua opinião.” O Nobre Vereador 
Genivaldo  Leite  da  Cunha  responde:  “Lógico,  cada  um vota  como quer.  Estamos aqui  para 
sermos políticos, senão não seríamos Vereadores desta cidade. O meu ponto de vista tem que ser 
respeitado também. Acho que se o Assessor Técnico Legislativo está aqui de “enfeite”, então não 
precisamos mais dele.” O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos responde: “Mas acontece que 
ele não está aqui para enfeite, é apenas a opinião dele e, que não é incondicional. Só que a hora 
de  se  fazer  política  não  é  agora  não,  a  política  tem a  sua  época  certa.”  O Nobre  Vereador 
Genivaldo Leite da Cunha diz: “Nobre Vereador, se o senhor quer votar a favor ou contra, faça a 
sua vontade, faça o que achar melhor, aja por si próprio. Não venha querer colocar na cabeça dos 
demais vereadores o que você acha. Acho que cada um de nós tem a sua opinião.” O Nobre 
Vereador Lourival Bispo de Matos diz: “Não estou querendo colocar nada na cabeça de todos 
aqui, mas só estou dizendo que política se faz na época certa. Hoje não temos que fazer política, 
hoje nós estamos trabalhando por uma causa séria que é a segurança de nosso município. Se não 
ajudarmos os policiais  dando um reforço para eles  trabalharem, realmente fica  muito difícil. 
Como o Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho falou: todos os policiais que vêm para o 
município querem ir para Guararema e Mogi das Cruzes, por que? Porque ninguém dá incentivo. 
Acho que eles têm que ter incentivo para que possam trabalhar com prazer e com gosto. Ninguém 
está obrigando o Prefeito a pagar, apenas estamos colocando na Mesa aquilo que possa ser viável, 
se ele achar que não deve pagar, não paga e acabou, como têm outras coisas em que o Prefeito 
não é obrigado a cumprir.” O Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha diz: “Apenas quero 
colocar, como o Nobre Vereador Rubens Bueno Filho falou: acho que têm outras coisas para 
serem vistas também. Eu trabalhei aqui em Biritiba Mirim por vários anos, e, quando eu comecei 
a trabalhar, sabia que iria trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sabia o quanto eu 
iria ganhar e, quando achei que aqui não estava bom para mim, que em outro lugar eu ganharia 
pró-labore, pedi transferência e fui trabalhar em São Paulo. Acho que tudo isso não justifica, pois 
o policial vem para a cidade para trabalhar, se pudermos dar a ele uma ajuda de custo, vamos dar. 
É lógico que é um incentivo maior a eles, mas têm outras coisas que podem incentivar o policial a 
trabalhar.”  O  Nobre  Vereador  João  Paulo  de  Moraes  Filho  solicita  a  Ordem e  diz:  “Nobre 
Vereador Genivaldo Leite da Cunha, o que está em discussão aqui não é o vencimento de outras 
classes. Nós sabemos que todos ganham um “salário de fome”, infelizmente, só que temos que ter 
a consciência de não nivelar o salário das classes trabalhadoras por baixo, e sim, por cima. Acho 
que temos que lutar para aumentar o salário de todos e não para derrubar ou manter o salário na 
penúria que ele se encontra.” O Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia solicita a Ordem 
e diz: “ O Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho acha que se aprovado o Projeto de Lei, 
vamos ter garantias que vá melhorar a segurança da cidade?” O Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes Filho responde: “Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia, fico feliz em Vossa 
Excelência falar, acho que é a primeira vez em dois anos. Mas o que eu tenho para dizer ao 
senhor  é  o  seguinte:  garantias de melhora  na segurança  você  não tem.  Você consegue bons 
profissionais  se pagar bons salários,  se  pagar “salário de fome” você vai ter  um profissional 
equivalente.” O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem e diz: Gostaria só 
de salientar que, como aqui prevalece a vontade política, sobre um Projeto de Lei que foi  muito 
importante,  o  “médico  de  família”,  o   Parecer  do  nosso  Assessor  Técnico  Legislativo  foi 
contrário e nós não tomamos nem conhecimento disso. Então, o que eu quero deixar bem claro 
aqui é, o que prevalece é a nossa vontade política mesmo.”  O Senhor Presidente intercede e diz: 
“Só para  título  de  conhecimento,  o  próprio  Governo do  Estado de  São Paulo  discrimina  os 
policiais que trabalham nos municípios de baixa criminalidade, assim entendidos por ele, e de 
baixa população. Por que? As Polícias Civil e Militar recebem um adicional de localidade que, 
quanto  menor  o  município,  menor  é  o  adicional.  Hoje,  um  policial  civil  que  trabalha  num 



município como Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, recebe vinte e três reais de adicional 
de  localidade,  enquanto  que,  um policial  civil  que  trabalha  num município  como Mogi  das 
Cruzes recebe cem reais, então o próprio Governo do Estado desestimula a polícia a trabalhar. 
Este é o meu ponto de vista. Eu entendo que não é através de um pró-labore que a polícia vai 
trabalhar mais ou menos. Hoje, infelizmente, está na polícia quem gosta da polícia, que trabalha 
na polícia por amor à profissão e gosta do que faz, porque se for pelo salário, realmente está 
difícil.”  O Nobre Vereador Donizeti  Assis  de Siqueira solicita a  Ordem e diz:  “Apenas para 
consignar o que o Vereador José Francisco Marques Garcia indagou ao Vereador João Paulo de 
Moraes Filho, pode ser que com o pró-labore não melhore a segurança, mas com certeza haverá 
policiais militares querendo vir trabalhar em Biritiba Mirim, ou seja, aumentará o efetivo. Isso 
não significa que, por exemplo, com quinhentos policiais em Biritiba Mirim, não vá ter violência, 
mas aumentará o efetivo. Gostaria também de consignar que para duzentos reais de pró-labore, a 
discussão está sendo muito ampla, agora, estão sendo construídas duas salas de aula a quase cento 
e cinqüenta mil reais, as quais eu também não sou contra, deveria se construir mais dez salas, e 
está também sendo reformada a Praça do Cruzeiro a quase trinta mil reais. Quero só consignar 
isto  em Ata.”  Não havendo mais vereadores a  discutirem o Projeto de Lei,  o Sr.  Presidente 
colocou em votação o Parecer Contrário em Conjunto do Presidente e Membro da Comissão de 
Justiça  e  Redação,  do  Membro  da  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos,  do 
Presidente  e Membro da Comissão de Obras,  Serviços e Bens Municipais  e do Presidente e 
Relator da Comissão de Ordem Econômica e Ordem Social, sendo o mesmo rejeitado por maioria 
de votos. Votaram contra o Parecer Contrário os vereadores Lourival Bispo de Matos, João Paulo 
de Moraes Filho, Donizeti Assis de Siqueira, Reinaldo Pereira, Juvenil Rodrigues de Oliveira e 
Carlos Alberto Taino Junior. O Vereador Marcio Aparecido Cardoso não participou da votação, 
face ter  se   ausentado da Sessão,  por conta de um mal-estar.  Aprovado o Projeto de Lei  nº 
044/2002 por maioria de votos. 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 Srs. 
Vereadores  e  munícipes  presentes  e  disse:  “Primeiramente,  quero  agradecer  aos  Senhores 
Vereadores que votaram favorável ao Projeto de Lei nº 044/2002, em especial ao Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira o meu muito obrigado.” O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a 
parte e pede para consignar duas vezes o agradecimento ao Vereador Reinaldo Pereira. O Nobre 
Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior  retoma a  palavra:  “Agradeço novamente  ao  Vereador 
Reinaldo Pereira, o senhor merece. Gostaria de solicitar ao líder do Prefeito, no caso teria que ter 
um “vice líder”, porque quando a gente pede ele nunca está, e quando está, ele nunca retorna o 
que pedimos aqui. Então, peço que o líder do Prefeito tome conhecimento depois, referente ao 
Requerimento de Informações de nº 021/02 que foi feito ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
datado no mês de junho e até agora esse requerimento não foi respondido. Eu gostaria que o 
“líder”, entre aspas, pois ele não  está presente, levasse ao conhecimento do Prefeito, não sei se 
ele já sabe, se já foi retornado a resposta a esta Casa de Leis, o por quê que ainda está lá. Eu 
gostaria  de ter  essa resposta  ainda esta  semana,  para que a  gente  não venha a  tomar outras 
providências, sendo que, não sei qual o motivo, se o requerimento está lá engavetado, isso é um 
desrespeito com os Vereadores,  tendo em vista que esse requerimento foi  assinado por nove 
vereadores. Gostaria de não entender desta forma, como um desrespeito a esta Casa de Leis. Peço 
ao líder do Prefeito que venha responder para mim, ainda esta semana. No mais, gostaria de 
agradecer a presença dos jovens, que vêm prestigiando os trabalhos dos vereadores, o Jurídico da 
Prefeitura Municipal na pessoa da Drª Lourdes, o Dr. João e sua esposa que muito nos honram 
com a presença aqui nesta Casa, a digníssima imprensa e demais munícipes presentes. Muito 
obrigado e boa noite.” 2. Genivaldo Leite da Cunha: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
3.Donizeti Assis de Siqueira:  agradeceu, dispensou o uso da palavra e disse: “Quero apenas 



consignar em Ata que, estou com a Portaria nº 125/02, assinada pelo Sr. Prefeito Municipal no 
dia vinte e oito de agosto, não sei se a pedido ou não, exonerando a Diretora de Saúde Srª. Liana 
A. Spaollonzi. Mas acho que talvez, por falta até de mais pessoas qualificadas, porque acho que 
igual a ela existe, mas mais do que ela  acho que aqui está difícil. No mesmo mês, no dia trinta de 
agosto, ou seja, dois dias após, ela foi nomeada novamente a Diretora de Saúde. Então gostaria de 
parabenizar  o  Prefeito  Municipal  pela  a  segunda  atitude  dele,  pela  nomeação,  porque  ela 
realmente  é  bastante  capacitada.”  O Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior  solicita  a 
Ordem e diz: “Que me permita dizer: não é só responder esse Requerimento de Informações de nº 
021/02 que eu citei, mas que o Sr. Prefeito tome as devidas providências, por favor.”   4. João 
Paulo de Moraes Filho:  agradeceu, dispensou o uso da palavra e disse: “Só queria fazer uma 
observação com referência ao que foi dito pelo Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha, sobre 
a extensão do pró-labore aos policiais civis. Foi de consenso, todos sabem que nesta Casa temos 
dois policiais civis e, a pedido deles próprios, que eles não fossem beneficiados e, para que não 
parecesse um protecionismo por parte dos demais vereadores, eles próprios se colocaram contra o 
direito do pró-labore para a Polícia Civil. Então, foi um pedido tanto do Vereador Donizeti Assis 
de Siqueira como do Vereador José Maria de Siqueira Junior, para que o pró-labore não fosse 
dado à Polícia Civil.” 5. Reinaldo Pereira: agradeceu e dispensou o uso da palavra.  6. Rubens 
Bueno Filho:  agradeceu e  dispensou o uso da palavra.  7.  José  Maria de  Siqueira Junior: 
agradeceu e dispensou o uso da palavra. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, e em 
especial a de seu tio e tia, Dr. João e Srª Jandira, esclarecendo que ele foi o primeiro Presidente 
da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, logo após a emancipação política do município. 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 30 de setembro de 2002. 
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