
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 29 de outubro de 2002.

Às vinte horas do dia vinte e  nove de outubro 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.  109, 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 onze membros da 
Câmara. Constatou-se a ausência dos Nobres Vereadores João Paulo de Moraes Filho e 
Lourival Bispo de Matos que se encontravam na capital paulista tratando de assuntos de 
interesse da municipalidade. 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  14/10/2002.  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 10561629/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  3. 
Leitura do Ofício nº 10561545/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Ofício 
nº  10576922/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Ofício  nº 
10576337/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Ofício  nº 
10574519/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do  Ofício  nº 
10562882/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do  Ofício  nº 
10599309/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde; 9. Leitura  do  Ofício  nº 
10608073/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  10. Leitura  do  Ofício  nº 
10607509/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 11. Leitura do Ofício da Telesp Celular, 
responde Requerimento nº 002/2002, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da 
Cunha;  12. Leitura  do  Ofício  nº  1508/02/PC,  da  Câmara  Municipal  da  Estância 
Hidromineral de Serra Negra;  13.  Leitura do Ofício Circular SERT/G.S. nº 32/02, da 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 14. Leitura do Ofício nº 080/02, DA-GP, 
Responde Requerimento nº 046/2002, de autoria do Nobre Vereador Rubens Bueno Filho; 
15. Leitura do Ofício nº 193/2002, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim, encaminha 
relatório das ocorrências atendidas no mês de setembro/2002;  16. Leitura do Ofício do 
Conselho de Segurança de Biritiba Mirim; 17. Leitura do Requerimento de Informações 
nº 054/2002, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha;  18. Leitura do 
Requerimento  de  Informações  nº  056/2002,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Genivaldo 
Leite da Cunha; 19. Leitura do Requerimento de Informações nº 058/2002, de autoria do 



Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior;  20. Leitura  do  Requerimento  de 
Informações nº 059/2002, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; 
INDICAÇÕES:- 21. Leitura da Indicação nº 420/2002 de autoria do Nobre Vereador 
Donizeti Assis de Siqueira;  22. Leitura da Indicação nº 421/2002 de autoria dos Nobres 
Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e  João Paulo de Moraes Filho;  23. Leitura das 
Indicações nºs 422/, 423/ e 424/2002  de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior;  24. Leitura das Indicações nºs. 425/ e 426/2002 de autoria do Nobre Vereador 
Genivaldo Leite da Cunha;  25. Leitura da Indicação nº 427/2002, de autoria do Nobre 
Vereador José Maria de Siqueira Junior; 26. Leitura da Indicação nº 428/2002, de autoria 
da Nobre Vereadora Gersa de Souza; 27. Leitura das Indicações nºs. 429/ e 430/2002, de 
autoria  do  Nobre  Vereador  João Paulo de  Moraes  Filho;  28. Leitura  da  Indicação nº 
431/2002, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso;  PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO: a) Mensagem nº 027/2002-GP - Projeto de Lei nº 055/2002, Define os 
créditos considerados de pequeno valor  para os fins previstos no artigo 100, § 3º,  da 
Constituição Federal  e  artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias. 
Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de  deliberação.  b)  Mensagem  nº 
031/2002-GP - Projeto de Lei nº 056/2002, Dispõe sobre a concessão de abono pecuniário 
aos professores e especialistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, e dá outras 
providências.   O Nobre  Vereador  Genivaldo  Leite  da  Cunha  solicita  a  Ordem e diz: 
“Gostaria que o senhor dissesse para a gente qual a data que foi protocolado este Projeto 
na Câmara Municipal?” O Senhor Presidente responde que o Projeto foi protocolado no 
dia vinte e três de outubro do corrente ano. O Vereador Genivaldo Leite da Cunha solicita 
novamente a Ordem e diz: “Obrigado. Só queria fazer uma observação que o dia vinte e 
três de outubro foi quarta-feira passada, e, já faz duas semanas que ligaram para mim 
dizendo que a Diretora da Educação falou que os vereadores foram contra a esse projeto 
que irá conceder esse abono aos professores. Jamais esta Câmara pôde aprovar projetos 
que ainda nem entraram nesta Casa. Então peço ao líder do Prefeito, Vereador Márcio 
Aparecido Cardoso, que passe à Diretora da Educação para ela procurar se interar melhor, 
porque falar dos vereadores é fácil, mas provar é difícil. Se ela tinha tanta certeza que este 
Projeto foi reprovado pelos vereadores, então ela que estivesse presente aqui hoje, para 
ela ver a data que este Projeto entrou em Sessão. Isso eu digo porque não foi uma pessoa 
que ligou para minha casa, e sim várias pessoas que me ligaram acusando os vereadores 
de terem reprovado esse Projeto, no qual até o dia vinte e três de outubro não tinha nem 
entrado na Câmara ainda.”  O Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 056/2002, 
em votação para simples deliberação. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto 
de deliberação. O Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso solicita a Ordem e diz: 
“Mesmo esse Projeto sendo protocolado no dia vinte e três de outubro, como o Nobre 
Vereador Genivaldo Leite da Cunha falou, é de conhecimento da maioria e do próprio 
Presidente que, a Diretora da Educação andou falando mal dos vereadores por não terem 
aprovado o Projeto,  mas eu conversei  com o Prefeito  e  com o Jurídico da  Prefeitura 
Municipal e eles me explicaram que era necessário, e se possível, que o Projeto passasse 
hoje para a Ordem do Dia. Então, liguei para a Diretora da Educação e ela me disse que 
não falou nada, então eu não sei, o que ela disse eu não sei, eu sei que o Prefeito e o 
Jurídico disseram que era necessário, por isso venho pedir a todos os vereadores e ao 
Nobre Presidente que coloque o referido Projeto na Ordem do Dia. Obrigado.”  O Nobre 



Vereador Genivaldo Leite da Cunha diz: “Apenas gostaria de colocar também que, de 
acordo com este  Projeto já  era  para  ser  pago esse  abono aos  professores  no mês de 
setembro, outubro e novembro, então a pressa agora seria por quê? Porque já passou o 
mês de setembro? Eu sei que pode ser pago, mas esta Câmara jamais votou contra a um 
projeto que fosse beneficiar os funcionários públicos. Então acho que não há pressa agora 
e peço aos demais vereadores que este Projeto seja aprovado na Ordem do Dia da próxima 
Sessão, pois se eles já deixaram passar todo esse tempo, então porque nós temos que ser a 
cobaia, pegar um projeto que apenas foi lido nem foi discutido e aprová-lo. Então peço a 
todos os companheiros para que o Projeto seja aprovado na próxima Sessão, para que 
possamos discutí-lo primeiro.” O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior diz: “Só 
complementando a palavra do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha, eu acredito que 
o vereador tem boa vontade de que este Projeto seja aprovado, mas nós temos que nos 
valorizar, se a Diretora de Ensino anda falando mal dos vereadores, o vereador que está 
junto com o Prefeito, o líder, deveria defender a sua classe. Eu sou a favor do Projeto, mas 
também sou a favor que delibere e só seja votado na Ordem do Dia da próxima Sessão.” 
O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira diz: “Certas coisas acontecem diferentes do 
normal aqui da Câmara. Parece que a Diretora de Ensino pede para que seja aprovado 
hoje. Não. Eu acredito que deva ser analisado pelos vereadores  e se vai aprovar ou não 
depende dos vereadores, não que seja aprovado hoje mas que seja analisado antes esse 
Projeto. Portanto, eu sou a favor da normal tramitação, e se existe urgência, eu acredito 
que os departamentos competentes devam analisar as datas e encaminhar da forma que 
são  encaminhados.  Eu  lembro  bem  que  os  pedidos  de  informação  desta  Casa,  dos 
vereadores, são respondidos no último dia do prazo. Então eu acho que deva haver um 
acordo entre os dois Poderes, porque o Projeto entrou no dia vinte e três de outubro e hoje 
já se solicita que ele seja aprovado. Não é que solicita que seja aprovado, que peça que 
seja analisado. Se vai ser aprovado ou não depende de nós vereadores. Eu sou a favor ao 
Projeto, mas pela normal tramitação.” O Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso diz: 
“Não foi a Diretora de Educação que pediu e sim o Prefeito que pediu para o seu líder 
intervir, para verificar se dá ou não para colocar o Projeto na Ordem do Dia.”  Vereador 
Donizeti: “É para o Projeto ser votado e não aprovado hoje.” Vereador Marcio: “Estou 
pedindo para ser colocado o meu requerimento em votação, se vai ser aprovado ou não, eu 
não sei. Mas esse Projeto é similar a outro que aprovamos no ano passado, que como os 
nobres vereadores falaram, não foi dito o nome dos vereadores para os professores, foi 
dito que o Prefeito, a Prefeitura e o Departamento da Educação deram esse décimo quarto 
salário.” Vereador Donizeti: “É que o ano passado por exemplo, esse mesmo projeto nós 
o  aprovamos  por  unanimidade  e  ninguém chegou  a  falar  para  os  professores  que  os 
vereadores aprovaram o projeto “bonitinho” e, por isso eles receberam o abono. Agora, 
para dizer que nós rejeitamos o Projeto sem aos menos ele estar aqui na Câmara, aí está 
virando piada esta Casa aqui.” Vereador Marcio: “Não discordo do Nobre Vereador, mas 
eu acho que tirando essas diferenças pessoais ou não, diretamente de alguns para com os 
vereadores, porque quando falam em vereador não falam em um só, falam nos treze, eu 
também sou vereador, independente de ser líder ou não, eu sou vereador. Mas eu acho que 
nesta hora é uma coisa que a gente deva discutir junto com eles. Eu volto a pedir para que 
o Projeto seja colocado em votação na Ordem do Dia.” Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior:  “Gostaria  só  de  mencionar  que,  o  artigo  1º  do  Projeto  diz:  “Fica  o  Poder 



Executivo, autorizado a conceder aos Professores e Especialistas da Rede Municipal de 
Ensino Fundamental, Abono Pecuniário, a ser pago nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2002, não sendo incorporado aos seus vencimentos”. Teve quanto tempo 
para se fazer esse Projeto,  e agora vem a “toque de caixa” querer que o Projeto seja 
votado com urgência? Eu acredito que nenhum vereador aqui é contra, mas que siga os 
trâmites legais da Casa.” Vereador Marcio: “Com certeza. Todos sabem que é um Projeto 
retroativo que vai ser pago o mês de setembro,  mas se houve erro da administração, da 
Prefeitura Municipal e do Executivo, eles devem se entender e cobrarem lá.” Vereador 
Carlos Alberto: “Veja bem vereador, eu entendo e como já falei aqui, até acredito que 
ninguém seja contra. Tem o ano inteiro para se fazer esse Projeto, já passou o mês de 
setembro,  e  além de chegar  na  data  do  dia  vinte  e  três  de  outubro  querem que  seja 
apreciado agora. O Vereador Genivaldo Leite da Cunha foi procurado, e nos disse que foi 
passado para os professores que nós vereadores não aprovamos o Projeto, sendo que, este 
nem na Casa estava ainda. Além de chegar tarde ainda começa a falar mal de vereador, se 
eles  estão  errados  que  assumam os  seus  erros.  Não  vem querer  jogar  nas  costas  de 
vereador, pois para vereador é muito fácil, tudo aqui é o vereador quem é culpado neste 
município.” Vereador Marcio: “Com certeza, é por isso que tem a data do protocolo e, dá 
para mostrar  quem é o mentiroso e  quem não é.  Correto?”  Vereador Carlos Alberto: 
“Gostaria que o líder, logicamente defendendo a classe de vereadores, que passe isso para 
os responsáveis.” Vereador Márcio: Com certeza. Isso já foi discutido hoje, justamente 
por causa do que foi falado.” Vereador Donizeti: “Apenas para consignar, a notícia de que 
este Projeto já foi rejeitado por esta Casa, sem que ao menos ele estivesse nesta Casa, essa 
notícia foi dada ao Vereador Genivaldo Leite da Cunha, que diga-se de passagem é um 
vereador da situação. Se fosse algum vereador da oposição até poderíamos analisar de 
outra forma, poderia dizer que é uma intriga política, mas não é. O Vereador Genivaldo 
nos disse lá dentro que já havia sido informado que, a Diretora da Educação, a Srª Luzia, 
disse que nós tínhamos rejeitado este Projeto para os professores, o que é uma mentira 
porque este foi protocolado somente no dia vinte e três de outubro e desse dia para cá, não 
houve Sessão nenhuma para a  gente poder  aprovar  ou ao menos analisar  o  Projeto.” 
Vereador Marcio: “Mas algumas pessoas também me perguntaram, mas me perguntaram 
o seguinte: quando o Projeto iria entrar na Casa?  Isso daí domingo, no dia da votação, 
uma diretora e um professor vieram perguntar para mim; “Vereador, você sabe se esse 
Projeto já está protocolado?” Eu disse que ainda não sabia, só iria ficar sabendo na terça-
feira, porque na segunda-feira é ponto facultativo. Então, isso me vieram perguntar, agora, 
falar  que  nós  reprovamos  o  Projeto  isso  ninguém  veio  falar  para  mim.”  Vereador 
Genivaldo: “Só gostaria de colocar que, quando eu fui informado sobre tudo isso aí, eu 
não conversei só com uma pessoa não, conversei com mais professores onde eles me 
disseram que ficaram sabendo disso mesmo, que nós vereadores tínhamos reprovado este 
Projeto, que nós não queríamos pagar a eles esse abono. Então, a partir do momento que 
eu conversei com mais de uma pessoa, então o negócio fica difícil.  Só queria falar o 
seguinte:  morar  perto  de  família  já  é  difícil,  quanto  mais  trabalhar  junto  com  ela.” 
Vereador  Donizeti:  “Gostaria  de  pedir  ao  Nobre  Vereador  Marcio  que  retirasse  o 
requerimento dele, para ser mais justo com a Casa.” Vereador Carlos Alberto: “Trata-se 
de um pedido no qual o Nobre Vereador iria respeitar a nossa classe.” Vereador Marcio: 
“Só que como líder do Prefeito eu estou fazendo o meu papel.” Vereador Carlos Alberto: 



“Além de Vossa  Excelência  ser  líder,  o  senhor  é  vereador.”  Vereador Marcio:  “Com 
certeza.”  O Senhor Presidente  coloca em votação o requerimento do Nobre  Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso, o qual requer que o Projeto de Lei nº 056/2002, seja colocado 
na  Ordem  do  Dia.  Rejeitado  o  requerimento  do  Nobre  Vereador  Marcio  Aparecido 
Cardoso. Votaram contra, os Vereadores Augusto Pinto de Faria Filho, Carlos Alberto 
Taino  Junior,  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  Genivaldo  Leite  da  Cunha,  José  Francisco 
Marques Garcia e Juvenil Rodrigues de Oliveira.             d) Projeto de Lei nº 058/2002, 
Dispõe sobre a instituição da “Campanha do Patrimônio e do Acervo Histórico e Cultural 
da cidade de Biritiba Mirim”, 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:-  DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR GENIVALDO LEITE DA CUNHA: 1. EM 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  055/2002,  solicita  a 
implantação de rede de água no Bairro Fazenda Hiroy. Aprovado por unanimidade.  DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE  MATOS: 2. EM 
DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO ÚNICA  o  Requerimento  nº  057/2002,  solicita  estudos 
viários necessários para que a linha 311 TRO, tenha seu percurso estendido do Km. 74 
para o Km. 76+500 metros, no Bairro Pomar do Carmo. Aprovado por unanimidade. DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOÃO PAULO DE MORAES FILHO: 3. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 060/2002, solicita a colocação 
de  guias  e  sarjetas  na  Rua  25  de  março,  no  Bairro  Jardim  Lorena.  Aprovado  por 
unanimidade.  DE AUTORIA DA NOBRE VEREADORA GERSA DE SOUZA: 4. 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Agradecimentos nº 045/2002 ao 
Dr. Marcio Rodrigues, à Equipe de Médicos, Enfermeiros e todos os demais funcionários 
do  Hospital  Municipal  Dr.  Arthur  Alberto  Nardy,  pelo  mérito  do  atendimento  e 
competência  médico-hospitalar.   Aprovada  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO 
NOBRE VEREADOR CARLOS ALBERTO TAINO  JUNIOR: 5. EM DISCUSSÃO 
E  VOTAÇÃO  ÚNICA  a  Moção  de  Parabenização  e  Elogios   nº  046/2002,  ao  Sr. 
Kazuiko Ouchi, pela idealização e construção do Centro Empresarial de Biritiba Mirim. 
Aprovada por unanimidade.  6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de 
Parabenização  e  Elogios  nº  047/2002,  ao  Vale  Encantado  Country  Clube  de  Biritiba 
Mirim, na pessoa de seu Diretor, o Sr. Carlos Pimenta, pela realização do Show do cantor 
“Netinho”, no último dia 20/10/2002. Aprovada por maioria de votos. O Nobre Vereador 
Genivaldo  Leite  da  Cunha  votou  contra  a  Moção.  DE  AUTORIA  DO  PODER 
LEGISLATIVO: 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei  nº 
052/2002, Dispõe sobre a autorização Legislativa para a concessão de ajuda de custo ao 
Conselho de Segurança – CONSEG de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo 
Parecer Conjunto, Substitutivo das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças 
e Orçamentos, Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social. O Senhor Presidente 
diz que apenas para esclarecimento, para tirar a dúvida dos Nobres Vereadores, o artigo 1º 
do Projeto de Lei nº 052/2002 tem a seguinte redação: “Artigo 1º - Fica autorizado ao 
Poder  Executivo  a  conceder  ajuda  de  custo  aos  Membros  Efetivos  do  Conselho  de 
Segurança  –  CONSEG  de  Biritiba  Mirim,  na  importância  equivalente  a  R$  200,00 
(duzentos reais).” As Comissões em conjunto fizeram uma alteração do artigo 1º, que 
consta a seguinte redação: “Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado, através de Ajuda 



de  Custo,  a  suprir  eventuais  despesas  relativas  a  transporte,  instalações,  materiais  de 
trabalho,  equipamentos  e  alimentação  para  os  Membros  Efetivos  do  Conselho  de 
Segurança – CONSEG de Biritiba Mirim, quando em exercício de suas funções.” Isto é, 
substitui o artigo 1º do Projeto de Lei por esse artigo 1º do Parecer das Comissões. O 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem e diz: “Da forma como foi posto no 
Parecer  das  Comissões  não  tem limite,  né?”  O Senhor  Presidente  responde  que  não. 
Vereador  Donizeti:  “Poderá  até  ser  mais  que  duzentos  reais?”  O  Senhor  Presidente 
responde que sim, poderá. Vereador Augusto Pinto de Faria Filho solicita a Ordem e diz: 
“Não existe um valor e sim uma ajuda de custo.” O Senhor Presidente diz; “O artigo 1º 
não diz qual será esse valor. O que o Nobre Vereador Donizeti quis dizer é o seguinte: o 
Conselho  gastar  num  mês  mais  de  duzentos  reais  por  conselheiro,  em  material,  em 
equipamentos,  alimentação  e  despesas  de  transportes.  Esse  é  o  questionamento  do 
Vereador Donizeti.”   O Vereador Augusto diz: “Entre as Comissões ficou definido que 
não existe  limite e  que não é para o Conselheiro e sim para o Conseg.” O Vereador 
Donizeti  diz:  “Então  a  ajuda  poderá  ser  até  maior  que  duzentos  reais?”  O Vereador 
Augusto diz:  “A proposta é  contemplar  o Conseg com ajuda em pessoal,  material  de 
escritório, etc.,  isso fica a cargo do Executivo.” Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 
“Fica a cargo do Poder Executivo, se houver condições de dar a ajuda de custo, então os 
conselheiros não vão gastar tudo isso aí. Por exemplo: material de escritório, pede-se ao 
Poder Executivo, se tiver orçamento para isso então fica a cargo do Executivo. Se houver 
dúvidas, como autor do Projeto de Lei, eu peço que o mesmo seja retirado e que passe 
novamente  às  Comissões.”  Vereador  Marcio:  “Pelas  Comissões,  a  emenda,  quem vai 
limitar se dá para gastar, ajudar com cem reais, com mil reais ou com quinhentos reais é a 
Prefeitura quem vai dizer se dá para ajudar ou não. Não adianta o Conseg chegar lá e 
dizer:  “precisamos de uma ajuda de custo de dez mil reais”, se a Prefeitura não tiver 
condições e puder ajudar só com cinqüenta reais. E não tem como a gente limitar porque 
pode chegar um mês de não ter gasto nenhum e num outro mês já ter.” Vereador Donizeti: 
“Senhor Presidente da Comissão, Vereador Augusto, poderia-se então limitar de a até?” 
Vereador Augusto: “Essa ajuda de custo seria dada ao Conseg num todo e não para os 
Conselheiros, sem existir limite. A Prefeitura daria o quanto pudesse.” Vereador Carlos 
Alberto:  “Então  eu  gostaria  que o Projeto de  Lei  fosse  retirado e  fosse  revisto  pelas 
Comissões.”  Vereador  Reinaldo  Pereira:  “Eu  entendo  que  as  dúvidas  já  foram 
esclarecidas, o próprio Presidente da Comissão, o Vereador Augusto Pinto de Faria Filho, 
já disse que é para o Conseg. Realmente é só fazer uma Emenda Plenária para corrigir 
esse equívoco, houve apenas um equívoco. Está escrito que a ajuda de custo é para cada 
membro. Não pode ser, tem que ser para o Conseg, para a instituição. Acho que não há 
dúvida entre nós vereadores com relação a esse aspecto, então, é só fazer uma Emenda 
Plenária para que onde está colocada a ajuda de custo para os membros, leia-se para o 
Conselho.” Vereador Donizeti: “Com relação a minha dúvida, ela já está esclarecida. No 
Projeto inicial dizia duzentos reais para cada Conselheiro, já neste caso, na Emenda das 
Comissões, diz que a ajuda de custo é para os Conselheiros.” Vereador Reinaldo: A ajuda 
de custo não pode ser para os conselheiros, está errada, ela tem que ser para o Conselho.” 
Vereador Donizeti:  “Eu acho que com relação a isso a Emenda Plenária está correta, 
perfeita.  Era  só  esclarecimento  com  relação  a  valores,  como  não  têm  valores, 
naturalmente que o Prefeito não vai esbanjar dinheiro, até porque não tem.” Vereador 



Reinaldo: “É que a administração pública não pode dar uma ajuda de custo individual 
para o Conselheiro, é totalmente  ilegal. É por isso que eu estou dizendo, tem que ser 
ajuda de custo para o Conselho, é isso que eu estou tentando explicar, houve apenas um 
equívoco.” O Senhor Presidente diz: “Exatamente. Aqui está para os membros efetivos, é 
o que está na Emenda Substitutiva das Comissões.” Vereador Donizeti: “Eu sugiro então 
que seja substituído, em vez de membros efetivos do Conselho que a ajuda seja para o 
Conselho e votamos assim o Projeto de Lei.” Senhor Presidente: “Faz-se a votação da 
Emenda Plenária alterando-se a Emenda Substitutiva das Comissões.” Vereador Donizeti: 
“Naturalmente  que devemos consultar  o  autor  do Projeto,  o  Vereador  Carlos  Alberto 
Taino Junior.” Vereador Carlos Alberto: “O que os Nobres Vereadores decidirem para 
mim está tudo certo.” Vereador Donizeti: “Eu estou de pleno acordo que substitua, em 
vez  de  membros  efetivos,  seja  dada  a  ajuda  de  custo  para  o  Conselho.”  O  Senhor 
Presidente coloca em votação a Emenda Plenária proposta pelo Vereador Donizeti Assis 
de Siqueira,  com relação ao artigo 1º do Parecer das Comissões, para que em vez de 
membros efetivos do Conselho, seja dada a ajuda de custo ao Conselho. Aprovada por 
unanimidade  a  Emenda  Plenária,  alterando-se  o  artigo  1º  substitutivo  do  Parecer  das 
Comissões. O Senhor Presidente coloca em votação o Parecer das Comissões, agora com 
a  Emenda  Plenária  Substitutiva.  Aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  Conjunto  das 
Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços e 
Bens Municipais e Ordem Social, agora com a Emenda Plenária Substitutiva. Aprovado o 
Projeto  de  Lei  nº  052/2002.  DE  AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO: 8. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei  nº 051/2002, Dispõe sobre o 
Conselho  Municipal  de  Saúde,  e  dá  outras  providências.  Anexo  Parecer  Favorável 
Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Obras, Serviços e Bens Municipais e 
Ordem Econômica. Aprovado por unanimidade o Parecer Favorável das Comissões e o 
Projeto de Lei nº 051/2002.  9. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de 
Lei  nº 053/2002, Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras 
providências. Anexo Parecer Favorável das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, 
Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social. Aprovado 
por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 
solicita a Ordem e diz: “Com relação a essas suplementações, existe um departamento que 
controla os gastos e que vem acompanhando os gastos desde o início do ano. Eu gostaria 
que ficasse  consignado que eu sou contra esse regime de urgência, uma vez que estamos 
no  mês  de  outubro  e  são  dez  meses  para  controlar  esse  tipo  de  suplementação  de 
orçamento.  Então eu acho que esse  regime de urgência  deveria  ser  melhor  analisado 
porque já que tem dez meses que está sendo gasto, já sabem o valor que vai faltar no final 
do ano, então, que mandem o Projeto antes sem esse regime de urgência. Era só isso, 
apesar  que  quero  dizer  que  sou  favorável  ao  Projeto.”  10. EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei  nº 054/2002, Dispõe sobre a criação de seção e 
respectivo cargo de provimento em comissão, 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 maioria de votos o Parecer e o Projeto 
de Lei nº 054/2002. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira se abstém de seu voto. 
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:  O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem e 
diz:  “Apesar  de  não estar  inscrito  gostaria  que o senhor  Presidente  me concedesse  a 
palavra,  apenas  para  me  congratular  com  a  Vereadora  Gersa  de  Souza  pelo 
restabelecimento da sua saúde e, que muito nos alegra, ela estar presente aqui conosco 
nesta Sessão.”  1. Carlos Alberto Taino Junior:  Cumprimentou a Mesa Diretiva,  os 
Senhores Vereadores e  todo o público presente e  disse:  “Gostaria  de fazer minhas as 
palavras do Nobre Vereador Donizeti, que agora no final da Sessão a Nobre Vereadora 
Gersa de Souza conversou com a gente dizendo que não estava se sentindo muito bem e 
teve  que  se  ausentar.  Aproveitando  que  tem  aqui  presente,  funcionárias  públicas, 
professoras do ensino de nosso município e presenciaram essas discussões   referentes ao 
Projeto de Lei nº 056/2002, gostaria que vocês passassem para as demais professoras, 
colegas de trabalho, que nós vereadores,  acredito que todos, ninguém é contra a  esse 
repasse da verba para vocês professores, e gostaria que entendessem, acatando aqui as 
palavras do Nobre Vereador Genivaldo que falaram para ele que não foi repassado ainda 
esse  abono  porque  os  vereadores  votaram  contra  a  esse  Projeto,  sendo  que,  quando 
falaram, o Projeto não estava nem protocolado nesta Casa. Então é uma injustiça que 
fazem com os Vereadores, pois tudo o que acontece aqui no município são os vereadores 
quem são culpados, as costas dos vereadores, por incrível que pareça é enorme. Gostaria 
de falar para o Nobre Vereador Reinaldo, mas ele não está presente no momento aqui no 
Plenário, mas acontece o seguinte: nós temos vários casos aqui em nosso município onde 
as pessoas pagam seus impostos em dia e infelizmente perdem o cupom que comprova o 
pagamento do I.P.T.U., e a Prefeitura começa a cobrar de novo. É incrível, isso acontece 
direto, são várias reclamações e isso é imperdoável.” O Nobre Vereador Genivaldo Leite 
da  Cunha  solicita  aparte  e  diz:  “Gostaria  de  fazer  uma  observação,  como  o  Nobre 
Vereador Carlos Alberto disse sobre essas cobranças indevidas que, muitas vezes são de 
anos anteriores, de 1999, 2000 e a Prefeitura manda para a pessoa comparecer via judicial 
senão vai  para  protesto.  Eu acho  que  primeiro,  aproveitando que  o  líder  do  Prefeito 
Vereador  Marcio  está  presente,  primeiro  pedisse  para  que  a  pessoa  compareça  no 
Departamento de Tributação para verificar se foi pago ou não, não já mandar um ofício 
intimando a pessoa judicialmente. Isso já aconteceu com várias pessoas que já tinham 
pagado os impostos, os seus carnês. Também gostaria de expressar um fato, para que o 
nosso líder do Prefeito, na Ordem do Dia ficasse mais presente no Plenário porque foram 
aprovados vários Projetos aqui e, o mesmo não se encontrava em Plenário. E como ele 
mesmo  disse,  sendo  líder  do  Prefeito  ele  precisa  passar  os  assuntos  para  o  Senhor 
Prefeito, então que ele ficasse mais presente em Plenário. Obrigado.” O Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior retoma a sua oratória: “Veja bem, hoje são tantos os encargos que 
nós pagamos, nas contas de água, luz, quer dizer, nós trabalhamos para pagar impostos e 
infelizmente, se a pessoa perdeu o seu comprovante ela tem que pagar de novo? E fica 
uma pergunta no ar: cadê o controle da Prefeitura que recebeu? E se paga de novo, e o 
dinheiro que já foi pago? Não sei, ficam estas perguntas no ar. Tendo em vista que, a 
maioria  dos  casos  é  da  administração  passada,  há  casos  também desta  administração 
sendo cobrados. Esperamos que deixe de acontecer isso. Então fica um alerta para que o 
líder do Prefeito, o Vereador Marcio, passe esse recado. Outra coisa, se eu estiver errado 
que algum vereador me corrija, foi terceirizada judicialmente a cobrança, e eu acho que 
isso é errado, pois a pessoa vai até a Prefeitura, tem uma dívida a ser paga, a primeira 



parcela, os honorários da terceirização dos advogados não é parcelada juntamente com o 
I.P.T.U. Por que a Prefeitura pode parcelar e a terceirização do advogado não? Acho que 
está  errado,  tem  a  Prefeitura  mesmo  que  cobrar.  Temos  lá  o  nosso  procurador,  o 
Departamento Jurídico e a  Prefeitura  teria  que cobrar e  parcelar esses honorários.  Os 
encargos  já  são  grandes,  ainda  mais  quando  a  pessoa  tem  que  pagar  duas  vezes. 
Infelizmente isso vem acontecendo. E o que eu queria falar, para que as professoras que 
estão aqui presentes passem as suas colegas, não só de sua escola mas as de outras escolas 
também, que nós vereadores não somos contra o Projeto, mas que essa pessoa que falou, 
que fez esses boatos, que pense melhor para falar dos vereadores, afinal  de contas ela não 
está falando de qualquer um, está falando de treze autoridades do município. E vão só 
“chutando” tudo é o vereador que é o culpado, é incrível. Muito obrigado e boa noite.” 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita aparte e diz: “Tudo que acontece de ruim no 
município,  a  culpada é a  Câmara de  Vereadores.”    2.  Marcio Aparecido Cardoso: 
Cumprimentou a Mesa Diretiva, os Senhores Vereadores e o público presente e disse: 
“Primeiro  quero  parabenizar  o  Senhor  Prefeito  pela  obra  que  foi  feita  na  Praça  do 
Cruzeiro, de aproximadamente seis mil reais, não tenho muita certeza de valores mas foi 
um grande serviço.” O Vereador Genivaldo Leite da Cunha solicita aparte e diz: “ Como 
você  está  parabenizando  o  nosso  Prefeito,  gostaria  também  de  parabenizar  os 
comerciantes  que,  segundo  informações  que  me  foram  passadas,  essa  obra  foi  uma 
parceria do Poder Executivo com os comerciantes, então acho que os dois merecem essa 
parabenização.” O Vereador Marcio Aparecido Cardoso retoma a sua oratória e diz: “Não 
de trinta mil reais que disseram que foi o valor da reforma da praça, mas sim de cinco a 
seis mil reais. E sobre a cobrança do carnê eu acho que se o munícipe pagou, ele tem 
como comprovar, correto?  E se ele tem como comprovar, por direito, tem que ir reclamar 
e se possível até mover uma ação contra a Prefeitura Municipal, já que estão cobrando 
dele novamente, mas para isso ele tem que comprovar que pagou também.” O Vereador 
Genivaldo Leite da Cunha solicita aparte, mas o Vereador Marcio Aparecido Cardoso não 
a concede no momento, pede para que o Nobre Vereador espere ele concluir. O Vereador 
Marcio Aparecido retoma a sua oratória e diz: “Então acho que é errado realmente se a 
Prefeitura está cobrando duas vezes. Acho que nós como vereadores devemos indicar aos 
contribuintes, para que movam uma ação contra a Prefeitura. Agora, sobre os projetos que 
foram votados e o líder não estava presente, quero dizer que o meu parecer, o qual faço 
parte da Comissão, está anexo em cada projeto que foi apresentado. Acho que os meus 
pareceres  são  favoráveis  e  como  os  demais  sabem,  nos  projetos,  todos  nós  somos 
favoráveis,  e  se cinco vereadores não estavam presentes,  então eles não poderiam ser 
votados, é a minha opinião. Mas no nosso Regimento Interno não diz que o Vereador é 
obrigado a ficar até o final da Sessão.” O Vereador Genivaldo Leite da Cunha solicita 
aparte e diz: “Pelo fato de Vossa Excelência ser o líder, acho que teria que passar para o 
Prefeito, qual vereador foi favorável e qual foi contrário aos projetos, então a sua presença 
aqui é imprescindível.” O Vereador Marcio Aparecido Cardoso responde: “Mas é por isso 
que  existe  a  Ata.”  Vereador  Genivaldo:  “Se  fosse  assim,  iríamos  responder  a  nossa 
presença  e  sairíamos.  Se  o  projeto   já  foi  discutido  em sala  de  reunião  antes,  então 
estamos sobrando aqui, certo?” Vereador Marcio: “O Senhor Vereador já terminou o seu 
aparte, aliás, aparte que não lhe foi cedido?” Vereador Genivaldo: “Não sei o por quê 
Vossa Excelência não deixa eu falar também, eu só quero fazer a minha colocação.” O 



Vereador Marcio retoma a sua oratória e diz: “Acho que se o projeto foi votado existe a 
Ata para mostrar quem votou contra ou a favor, não precisa eu ficar levando, é só pedir a 
Ata, como em todas as Sessões são pedidas as Atas e o Prefeito vê o que foi votado e o 
que não, correto? Gostaria também de parabenizar a atitude que está sendo tomada, apesar 
de que o Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha já fez a Indicação, de comprar um 
gerador para o nosso Hospital Municipal que na sexta-feira, com o black-out que teve na 
maior parte  do município,  houve até discussões entre pessoas que ocupam cargos em 
comissão do Prefeito,  alguns Diretores,  por causa disso e eu e o Vereador Genivaldo 
estávamos presentes nessa discussão. Por falta de gerador no Hospital poderia até alguém 
ser levado a óbito.  Fico eu contente que o Prefeito já tomou uma atitude naquele dia 
mesmo falando para o seu Diretor de Compras que corresse atrás e comprasse o gerador. 
Acho  digna  essa  Indicação,  a  qual  já  está  sendo  executada.  Boa  noite  a  todos.”   O 
Vereador Genivaldo Leite da Cunha solicita a Ordem e diz: “ Gostaria só de colocar, 
como foi dito sobre o pessoal que está pagando seus impostos e estão sendo cobrados 
novamente, para que eles fossem convidados pelo Departamento de Tributação para irem 
até lá verificarem se estão devendo ou não, porque logo de cara já mandam cobrança 
judicial para as pessoas, onde acho que é até uma ofensa. Não precisa entrar com uma 
ação, é só chamar as pessoas para primeiro prestarem esclarecimentos se foi pago ou não, 
se não foi pago realmente, aí então poderia ser acionado judicialmente. E quero dizer 
também que, este vereador jamais quis ofender a sua pessoa, Nobre Vereador Marcio, 
quando eu  disse  que  o  senhor  não  estava  presente.  Então  por  gentileza  não  se  sinta 
ofendido. Obrigado.” O Vereador Marcio solicita a Ordem e diz: “Deveriam ser oficiados 
os que não pagaram ou os que vão ser levados a juízo, acho que isso, creio eu que seja 
feito, porque jamais pode ser mandado ajuizar alguma coisa sem antes ser avisado, eu 
creio que aconteça isso. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada e se já houve 
várias denúncias de quem pagou ou não e está sendo cobrado novamente, então porque 
antes  já  não  foi  levado  isso  até  a  Prefeitura,  ao  Executivo,  para  ver  o  que  está 
acontecendo? Creio eu que, se estou devendo e vou ser ajuizado, antes de ser ajuizado eu 
tenho que ser esclarecido, tenho que ser avisado, eu acho que é o correto. Se não está 
havendo isso e alguns já sabiam, deveriam  já ter levado à Prefeitura Municipal. E, Nobre 
Vereador Genivaldo, eu não fiquei chateado, pois estamos num país democrático, o qual 
acabamos  de  comprovar  no  último  domingo.  Vivemos  num  país  democrático,  a 
democracia é isso aí. Se não tiver isso, que  graça tem, não é verdade? Ninguém aqui é 
tapado, cada um tem a sua opinião e a minha opinião eu mantenho e vou até o fim. 
Obrigado.” O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem e diz: “Gostaria de 
aproveitar e falar para o líder do Prefeito, até aproveitando o que se falou sobre o I.P.T.U., 
sobre  a  cobrança  dobrada,  que  ele  sugerisse  ao  Prefeito  que,  quando  alguém  fosse 
requerer alguma coisa na Prefeitura para fins de pagamento, que seja para beneficiar a 
Prefeitura, que fosse isento da taxa de recolhimento do protocolo. Agora, quando alguém 
for requerer alguma coisa que vai dar algum prejuízo para a Prefeitura, aí sim teria que 
pagar a taxa, mas até para pagar à Prefeitura você tem que recolher uma taxa. É apenas 
uma sugestão.” Vereador Marcio solicita a Ordem e diz: “E é uma sugestão muito bem 
vinda, o que é mais do que certo. Se vai entrar mais recursos para a Prefeitura, para que se 
cobrar a taxa?” Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem e diz: “Referente 
ao que o Vereador Marcio falou, justamente, se a pessoa pagou e tem como comprovar, 



que  entre  então  com  uma  ação  contra  a  Prefeitura.  Vereador  Marcio,  você  sabe  da 
carência  do  nosso  município,  o  que ganha  o  contribuinte  que contribui  com o  nosso 
município. Eu quero ver aquele “coitado” ter condições de entrar com uma ação contra a 
Prefeitura.  Então é uma crítica para que a Prefeitura se organize nesse aspecto e não 
venha  trazer  transtornos  ao  contribuinte,  certo?  Porque  trazendo  transtornos,  só  tem 
motivos para criticar a administração. Até porque Vereador Marcio, eu tenho um caso em 
minhas mãos, que a pessoa está com um débito no I.P.T.U. e você vai no Registro de 
Imóveis está arrestado, ainda, até como eu gostaria de falar ao Vereador Reinaldo Pereira, 
que é o procurador do nosso município, está arrestado em nome dele, já falei com ele e o 
mesmo ficou de tomar as providências. Não sei se foi por parte dessa terceirização, não 
sei se são eles ou o próprio procurador da Prefeitura, quero que dê a baixa nisto. Veja bem 
a humilhação que o contribuinte passa: ele pagou em dia, ele vai vender o seu imóvel e 
está lá como arrestado. Então vocês vejam só esse “coitado” que não tem condições de 
nada, entrar com uma ação contra a Prefeitura? Isto é o que eu queira expor e que o 
Vereador  Marcio  entendesse.”  Vereador  Marcio:  “Com certeza,  é  esse  “coitado”  que 
estamos aí para dar uma ajuda, um amparo para lutar no que for favorecer a ele, no que 
está certo. Creio eu que todos, se chegar um “coitado” desse mostrando uma causa dessa, 
com certeza vamos estar defendendo-o.” Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a 
Ordem e diz: “Defendendo eu também estou. Qual foi o meu papel? Peguei todos os 
comprovantes dele e levei na Prefeitura, e hoje, ainda consta com o débito. O meu papel 
eu estou fazendo, só que entrar com uma ação contra a Prefeitura eu não posso, pois nem 
advogado eu sou e não tenho condições também de estar ajudando-o nesse sentido.”  4. 
Rubens  Bueno  Filho:  agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.   4.  José  Maria  de 
Siqueira Junior: agradeceu e dispensou o uso da palavra.  E não havendo 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 11 de novembro de 2002. 
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