
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 03 de fevereiro de 2003.

Às vinte horas do dia três de fevereiro 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.  116, 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 
Extraordinária do dia 17/01/2003. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira,  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 238/2002 – do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim, que encaminha Relatório 
dos atendimentos efetuados durante o mês de novembro/2002;  3. Leitura do Ofício nº 
102/2002-DAGP, Responde o Requerimento de Informação nº 069/2002, de autoria do 
Nobre Vereador João Paulo de  Moraes Filho;  4. Leitura do Ofício nº  018/02-DF/GP, 
encaminha o Anexo 3 da Lei 101/00 que dispõe sobre a RCL-Receita Corrente Líquida do 
Município de Biritiba Mirim;  5. Leitura do Ofício nº 103/2002-DAGP, encaminha Atos 
Baixados pelo Executivo;  6. Leitura do Ofício  nº  002/2003,  do Conselho Tutelar  de 
Biritiba Mirim que encaminha Relatório dos atendimentos efetuados durante o mês de 
dezembro/2002;  7. Leitura  do  Ofício  Especial  GP/AEG,  Responde  Requerimento  de 
Informação nº 064/2002, de autoria dos Nobres Vereadores Lourival Bispo de Matos e 
João  Paulo  de  Moraes  Filho;  8. Leitura  do  Ofício  Especial  GP/AEG,  Responde 
Requerimento de Informação nº 065/2002, de autoria dos Nobres Vereadores Lourival 
Bispo de Matos e João Paulo de Moraes Filho; 9. Leitura do Ofício Especial GP/AEG, 
Responde  Requerimentos  de  Informação  nºs.  043/  e  044/2002,  de  autoria  do  Nobre 
Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior;  10. Leitura  do  Ofício  Especial  GP/AEG, 
Responde  Requerimentos  de  Informação  nºs.  052/  e  053/2002,  de  autoria  do  Nobre 
Vereador Genivaldo Leite da Cunha;  11. Leitura do Ofício Especial GP/AEG, Responde 
a Moção de Apelo nº 053/2002, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 
12. Leitura do Ofício nº 005/2003-DAGP, Encaminha Atos baixados pelo Executivo; 13. 
Leitura do Ofício Especial GP/AEG, Responde Requerimentos de Informação nºs. 054/ e 
056/2002, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 14. Leitura do Ofício 
nº 041/2003 – Processo FUMEFI nº 0062/2002, da Secretaria de Estado de Economia e 



Planejamento, que comunica autorização de crédito à Prefeitura Municipal de Biritiba 
Mirim, no valor de R$ 115.785,20, destinados à implantação às obras de pavimentação 
asfáltica  no  Jardim  Alvorada  A;  15.Leitura  do  Ofício  nº  10695801/MS/SE/FNS,  do 
Ministério da Saúde;  16.Leitura do Ofício nº 10696588/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde;  17.Leitura  do  Ofício  nº  10732033/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde; 
18.Leitura do Ofício nº 10000486/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  19.Leitura do 
Ofício  nº  10009922/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  20.Leitura  do  Ofício  nº 
10010423/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde; 21.Leitura  do  Ofício  nº 
10668542/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  22.Leitura  do  Ofício  nº 
10672139/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  23.Leitura  do  Ofício  nº 
10672796/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  24.Leitura  do  Ofício  nº 
10682005/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  25.Leitura  do  Ofício  nº 
10687457/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  INDICAÇÕES:- 26. Leitura  das 
Indicações nºs 001/, 002/ e 003/2003 de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior;  27. Leitura das Indicações nºs. 004/, 005/, 006/ e 007/2003 de autoria do Nobre 
Vereador Lourival Bispo de Matos; 28. Leitura da Indicação nº 008/2003  de autoria do 
Nobre  Vereador  Genivaldo Leite  da  Cunha;  29. Leitura da  Indicação nº  009/2003 de 
autoria da Nobre Vereadora Gersa de Souza;  30.Leitura das Indicações nºs 010/, 011/, 
012/, 013/, 014/ e 015/2003, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 
31.Leitura  das  Indicações  nºs.  016/  e  017/2003,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  José 
Francisco  Marques  Garcia;    PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  a) Mensagem  nº 
003/2003-GP  -  Projeto  de  Lei  nº  003/2003,  Dispõe  sobre  a  instituição  do  “Auxílio 
Transporte” nas condições em que especifica, no Município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.  Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de  deliberação;  b) 
Mensagem nº 004/2003 - Projeto de Lei nº 004/2003, Autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar  Convênio  com  o  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  regulamentando  a 
participação do Município de Biritiba Mirim no Projeto do Banco do Povo, destinado à 
concessão de créditos a micro empreendimentos do Setor Formal ou Informal, instalados 
no Município.  Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação;        c) 
Mensagem nº 005/2003-GP - Projeto de Lei nº 005/2003, Dispõe sobre criação de cargo 
no  Departamento  de  Promoção  e  Assistência  Social  sobre  suas  atribuições  e 
competências, e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto 
de deliberação; d) Mensagem nº 006/2003-GP - Projeto de Lei nº 006/2003, Dispõe sobre 
a  instituição  do  “Programa  das  Garantias  de  Assistência”,  e  dá  outras  providências. 
Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de  deliberação;  e) Mensagem  nº 
007/2003-GP  -  Projeto  de  Lei  nº  007/2003,  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  pagar 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  nas  condições  em que  especifica,  e  dá  outras 
providências.  Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de  deliberação;  f) 
Mensagem nº 008/2003-GP – Projeto de Lei nº 008/2003, Dispõe sobre a instituição da 
Campanha  denominada  “Turma  do  Biritibinha  –  A Nota  da  Sorte”  no  município  de 
Biritiba  Mirim,  e  dá outras providências.  Aprovado por  ter  sido aceito  e  considerado 
objeto de deliberação;   g)  Mensagem nº  009/2003-GP – Projeto de  Lei  nº  009/2003, 
Acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 ao artigo 58 da Lei nº 699, de 15 de 
dezembro de 1992, e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado 
objeto  de  deliberação;  h)  Mensagem nº  010/2003-GP –  Projeto  de  Lei  nº  010/2003, 



Autoriza  o  Poder  Executivo  a  fornecer  Auxílio-Alimentação  aos  servidores  públicos 
municipais, e dá outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto 
de deliberação; i) Projeto de Lei nº 011/2003, Dispõe sobre a denominação da “Central de 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxico” 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 RUBENS BUENO FILHO: 1. EM DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO ÚNICA  o  Requerimento  nº  001/2003,  Requer  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito 
Municipal  que  se  crie,  urgentemente,  uma  Unidade  Escolar  destinada  aos  alunos 
portadores de deficiência física e mental em grau moderado.  Aprovado por unanimidade. 
DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR GENIVALDO LEITE DA CUNHA: 2. 
EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  002/2003,  requer  ao 
Exmo. Prefeito Municipal, a aquisição de máquinas para fazer guias e sarjetas. Requer 
ainda, a possibilidade de implantar o Plano Comunitário de asfalto, em alguns bairros 
como Cruz das Almas, Jardim Vista Alegre,  Jardim Yoneda, Alvorada, dentre outros. 
Aprovado por unanimidade.  3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de 
Aplausos nº 001/2003, à Mesa Diretiva-biênio 2001/2002, pelo excelente andamento dos 
trabalhos durante esse período. Aprovada por unanimidade. O Senhor Vereador solicita 
que os demais Nobres Pares assinem com ele o Requerimento.  4. EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO  ÚNICA  a  Moção  de  Aplausos  nº  002/2003,  ao  Ilmo.  Sr.  Dr.  Marcos 
Aparecido  de  Melo,  pela  atuação  como  Assessor  Técnico  Legislativo  na  Câmara 
Municipal, nos anos de 2001 e 2002. Aprovada por unanimidade. Fim do material dado a 
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. 
Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. João Paulo de 
Moraes Filho:  Cumprimentou a Mesa Diretiva,  os munícipes presentes e  disse:  “Em 
primeiro lugar gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso pela 
realização  da  primeira  Sessão  Ordinária  do  biênio  2003/2004,  empossado  como 
Presidente.  Parabenizo  também os  Nobres  Vereadores  Augusto  Pinto  de  Faria  Filho, 
Lourival Bispo de Matos e Rubens Bueno Filho por fazerem parte da Mesa Diretiva. Faço 
uso desta Tribuna para tornar público o Ofício Circular que eu pretendo divulgar e estar 
distribuindo aos professores, diretores e membros da Associação de Pais e Mestres das 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental. O Ofício está com a data de 17/02/2002, que 
foi quando eu realmente o redigi. Vou ler para vocês: “Biritiba Mirim, 17 de dezembro de 
2002.Ofício  Circular.  Prezados  Senhores:João  Paulo  de  Moraes  Filho,  vereador  desta 
Câmara Municipal, vem à presença de Vossas Senhorias esclarecer o que segue: 1  –  O 
signatário do presente ofício, tomou conhecimento que um diretor, de uma das E.M.E.F’s. 
de Biritiba Mirim, que prefere omitir o nome, indagado por pais e membros da A.P.M., 
sobre o porquê de sua festa do dia das crianças ter sido inferior a das outras congêneres, 
disse:- “Olha gente, infelizmente, vocês sabem, por causa de um tal vereador aí, vocês 
sabem quem é, fomos obrigados a fechar a nossa cantina, por isso não tivemos recurso 
suficiente  para  dar  uma festa  à  altura  da  que  as  nossas  crianças  merecem”.2  –  O 
vereador signatário do presente ofício, nesta gestão, foi o único a propor projeto de lei que 
regulava  sobre  o  assunto  em pauta,  e  em nenhum de  seus  artigos  estava  proposta  a 
proibição das cantinas nas escolas, isto sem dizer que o P.L. em referência fora votado e 



rejeitado  pela  maioria  dos  vereadores,  portanto  é  infundada,  mentirosa  e  leviana  a 
informação desta diretora, pois não se transformou em lei, e se não há lei que proíba a 
existência de cantina nas escolas, não há nada que impeça seus diretores de as instalarem 
em suas respectivas escolas. 3 – A intenção do legislador ao propor tal P.L., era de 
proibir  a  venda de frituras,  salgadinhos industrializados e doces,  combatendo assim o 
gravíssimo problema que é a obesidade infantil,  como já ocorre na rede de ensino de 
algumas  cidades  de  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul,  situadas  em  uma  região 
considerada bastante avançada, quando comparada ao nível de desenvolvimento de outras 
regiões do Brasil.  4 – Temos o dever de difundir entre nossas crianças,  mensagens e 
idéias  que criem um novo hábito  no  alimentar-se,  temos consciência  de  que,  ou  não 
sabemos nos alimentar ou nos alimentamos em intervalos inadequados. Temos portanto 
que  nos  reeducar  e  servir  de  exemplos  para  que  gerações  futuras  adquiram  hábitos 
saudáveis em suas refeições. 5 – E o maior problema e mais grave aqui ocorrido é 
que  por  trás  desta  “desculpa  esfarrapada”  está  o  fato  de  que,  ou  o  dinheiro  foi  mal 
empregado por esta diretora ou fora mesmo “roubado” e a sua finalidade não cumprida, o 
que é deveras grave.Tendo plena consciência da importância da classe de professores para 
a  elevação  moral  do  homem perante  a  sociedade,  é  que  vem a  presença  de  Vossas 
Senhorias desculpar-se do mal entendido que o P.L. em referência suscitou, no entanto 
tenham a plena certeza que em momento algum, teve o legislador,  subscritor desta,  a 
intenção de prejudicar ou afrontar quem quer que seja. Atenciosamente, João Paulo de 
Moraes Filho – Vereador PDT.” Coincidentemente, no dia 02/02/2003, digo que foi uma 
coincidência porque esse Ofício apesar de ter sido redigido em 17/12/2002, no dia dois de 
fevereiro,  o Jornal  O Diário de Mogi,  em seu caderno nacional,  página quatro,  diz o 
seguinte:  “Esse quadro deve se agravar  nos próximos anos  por  causa  do crescimento 
rápido dos casos entre crianças e adolescentes. Segundo a Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas), enquanto nos EUA, nessa faixa de idade, ela aumentou em 66% em duas 
décadas, no Brasil, subiu 240%. O aumento é decorrente principalmente da mudança nos 
hábitos alimentares, com o consumo de alimentos cada vez mais ricos em gordura e falta 
de exercício.” Isso é exatamente o que este Legislador previu quando propus o Projeto de 
Lei  e  fui  mal  interpretado  por  alguns  membros  da  Secretaria  da  Educação  deste 
Município. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar o Presidente da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, Sr. Edson Camilo, por ter instituído na Câmara daquele município a 
coleta  seletiva  de  detritos.  É  público  e  notório  que,  muito  se  falam  de  consciência 
ecológica, de defesa do meio ambiente, de se proteger a fauna e a flora, mas nada se faz 
de  prático.  Acho que a  consciência  ecológica,  a  consciência  de  hábitos  politicamente 
corretos com referência ao trato com a natureza, é muito importante a gente não jogar 
lixos em terrenos baldios, em córregos, em rios, tentar tratar o máximo o lixo domiciliar, 
mas pouco se faz efetivamente para que isso aconteça. Acho que somos nós, que fazemos 
parte da administração pública,  atos como esses tem que partir da gente.  Não adianta 
pegar o microfone e falar para duzentas, trezentas ou um milhão de pessoas, temos que ter 
um maior respeito com a natureza e temos sim, que arregaçar as mangas e tomar atitude, 
porque conscientização só, não resolve nada. O que resolve os problemas são atitudes. 
Obrigado  e  boa  noite.”   3.  José  Maria  de  Siqueira  Junior: Cumprimentou  o  Sr. 
Presidente, os demais Vereadores e a todos presentes e disse: “Quero em primeiro lugar 
agradecer publicamente o Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha pela Moção dirigida 



a mim e aos demais membros da Mesa, agradecer a  todos os demais vereadores que, 
juntamente com ele, assinaram essa Moção e dizer que tentamos desempenhar da melhor 
maneira possível o nosso papel. Outro assunto que me trás aqui é referente ao Projeto de 
Lei  nº  010/03 de  autoria  do  Poder  Executivo  Municipal  que trata  da  implantação  do 
“Auxílio Alimentação” aos funcionários públicos municipais. Gostaria de consignar aqui 
que, fico satisfeito, contente e também esperançoso em ter realizado com êxito o trabalho 
legislativo que, acredito, ter dado início no dia 06/11/2002, quando fui procurado por 
funcionários públicos municipais que reclamaram a esse Vereador sobre o problema da 
má qualidade das cestas básicas do município, quando então este Vereador solicitou ao 
Prefeito por intermédio do Ofício nº 322/2002, a substituição das cestas básica pelo valor 
correspondente para que, os funcionários tivessem o direito de usufruir desse valor como 
bem  quisesse,  comprando  as  mercadorias  que  assim  entendessem  necessárias  a  suas 
subsistências. Espero que esse Projeto seja aprovado, acredito assim como o Chefe do 
Executivo  que,  é  a  melhor  maneira  de  solucionar  esse  problema.  Enfim  essa  é  a 
mensagem que eu queria deixar esta noite. Obrigado e boa noite.”        4. Rubens Bueno 
Filho: Cumprimentou a Mesa Diretiva e aos demais Vereadores e disse: “Quero apenas 
falar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  007/2003  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  pagar  o 
Adicional  de  Insalubridade  para  as  merendeiras.  Eu  fiz  um requerimento  e  o  colega 
Vereador Reinaldo Pereira fez uma indicação no ano passado. Trata-se de um direito que 
as merendeiras já  tinham adquirido, se não me engano,  uma lei  da época do Prefeito 
Miguel  Bolanho,  que  não  estava  sendo  cumprida.  Então  eu  só  gostaria  de  pedir  aos 
Nobres Colegas que votassem favoráveis a esse Projeto de Lei,  pois é um direito das 
merendeiras, já adquirido. Parabenizo o Senhor Presidente pela primeira Sessão Ordinária 
do ano de 2003 e também aos demais colegas. 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 17 de fevereiro de 2003.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO
1º Secretário
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