
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 29 de setembro de 2003.

Às vinte horas do dia vinte e nove 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. 139, 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 15/09/2003; 2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 
Extraordinária do dia 24/09/2003; O Nobre Vereador Rubens Bueno Filho requereu  que 
fosse dispensada a leitura das Atas da Sessão Ordinária e Extraordinária. O Sr. Presidente 
acatando o Requerimento do Nobre Vereador, colocou-o em votação, o que foi  aprovado, 
ficando aprovadas por unanimidade as Atas, que também haviam ficado a disposição dos 
Senhores Vereadores na Secretaria;   3. Leitura do Convite do Curso do Programa de 
Educação Ambiental IQR Nota 10, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Para Aterro 
Sanitário  CIPAS Biritiba  Mirim + Salesópolis;  4. Leitura  do  Ofício  nº  208/2003,  do 
Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha relatório das ocorrências atendidas no 
mês de agosto/2003;  5. Leitura do Ofício Circular nº 086/2003, da Câmara Municipal de 
Araraquara;  O Sr. Presidente agradece a presença do Excelentíssimo Deputado Estadual 
do  PT,  Senhor  Marcelo  Cândido e  solicita  aos  Nobres  Vereadores  Donizeti  Assis  de 
Siqueira e Lourival Bispo de Matos que façam adentrar ao Plenário desta Casa Legislativa 
o Nobre Deputado para acompanhar os trabalhos da presente Sessão.  6. Leitura do Ofício 
nº 203/03, da Unidade Básica de Saúde-CSIII;  7. Leitura do Ofício GD/MC – IVO nº 
121/2003, do Deputado Estadual Marcelo Cândido, encaminha cópia do Projeto de Lei nº 
0617/2003 que  transforma em Estância  Turística  o  Município  de  Biritiba  Mirim;   8. 
Leitura do Ofício nº 1410/2003, da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 
Social – Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – Mogi das Cruzes; 
9. Leitura do Convite do Senador Sérgio Zambiasi – Encontro Nacional de Legislativos; 
10. Leitura do Ofício nº  083/03 – DAGP, Responde Requerimento de  Informação nº 
034/2003, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho;  11. Leitura do 
Ofício nº 084/2003 – DAGP, Responde o Requerimento nº 038/2003, de autoria do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira;   12. Leitura do Ofício nº  089/2003 – DAGP, Agradece a 
Moção de Agradecimentos e Congratulações nº 033/2003, de autoria do Nobre Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso;  13. Leitura do Ofício nº  090/2003 – DAGP, Responde o 



Requerimento nº 043/2003, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho; 
14. Leitura  do  Ofício  nº  091/03 –  DAGP,  Agradece a  Moção de  Agradecimentos  nº 
030/2003,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Lourival  Bispo  de  Matos;  15. Leitura  do 
Requerimento de Informação nº 050/2003, de autoria do Nobre Vereador Genivaldo Leite 
da Cunha; 16. Leitura do Requerimento de Informação nº 052/2003, de autoria do Nobre 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso;  17. Leitura do Requerimento de Informação nº 
053/2003, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho;  18. Leitura do 
Requerimento de Informação nº 054/2003, de autoria do Nobre Vereador João Paulo de 
Moraes Filho; INDICAÇÕES:- 19. Leitura das Indicações nºs 351/, 352/ e 353/2003 de 
autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos; 20. Leitura das Indicações nºs. 354/ 
e 355/2003 de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior;  21. Leitura das 
Indicações  nºs.  356/,  357/,  358/  e  359/2003  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio 
Aparecido Cardoso; 22. Leitura das Indicações nºs. 360/, 361/, 362/ e 363/2003 de autoria 
do Nobre Vereador Genivaldo Leite da Cunha; 23. Leitura da Indicação nº 364/2003 de 
autoria  dos  Nobres  Vereadores  João  Paulo  de  Moraes  Filho  e  Juvenil  Rodrigues  de 
Oliveira; 24. Leitura das Indicações nºs. 365/, 366/, 367/ e 368/2003 de autoria do Nobre 
Vereador João Paulo de Moraes Filho;  25. Leitura da Indicação nº 369/2003 de autoria 
dos Nobres Vereadores João Paulo de Moraes Filho e Genivaldo Leite da Cunha;  26. 
Leitura da Indicação nº 370/2003 de autoria dos Nobres Vereadores João Paulo de Moraes 
Filho e Lourival Bispo de Matos. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Mensagem nº 
066/2003 – Projeto de Lei nº 077/2003, Dispõe sobre a concessão de abono pecuniário 
aos  Professores,  Diretores,  Vice-diretores  e  Coordenadores  Pedagógicos  do  Ensino 
Fundamental, bem como a Diretora do D.E.C.E. e a Chefe da Seção de Educação, e dá 
outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação; b) 
Mensagem nº 067/2003 – Projeto de Lei nº 078/2003, Dispõe sobre a extinção e criação 
de cargo na Estrutura  Administrativa da Prefeitura Municipal, e dá outras providências. 
Aprovado  por  ter  sido  aceito  e  considerado  objeto  de  deliberação;  c)  Mensagem  nº 
068/2003 – Projeto de Lei nº 079/2003, Dispõe sobre a concessão de descontos no valor 
do IPTU e das Taxas de Licenças e Localização e ISSQN lançados por estimativas, e dá 
outras providências. Aprovado por ter sido aceito e considerado objeto de deliberação; d) 
Mensagem  nº  069/2003  –  Projeto  de  Lei  nº  080/2003,  Institui  o  Plano  Diretor  do 
Município, 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 
051/2003,  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto  Pereira  da  Silva,  requer  a 
contratação de uma empresa para realizar  a  pavimentação de alguns bairros de  nosso 
município. Aprovado por unanimidade;  2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a 
Moção de  Aplausos  nº  035/2003,  aos  funcionários  do  posto  do  Banespa  em Biritiba 
Mirim.  Aprovada  por  unanimidade;  3.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  a 
Moção  de  Aplausos  nº  036/2003,  ao  Colégio  PEQ-Núcleo  Meu  Pequeno  Mundo. 
Aprovada  por  unanimidade;  DE  AUTORIA  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE 
REVISÃO GERAL DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM: 
4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Ofício Especial – Solicita a prorrogação 
do prazo por igual período (180) dias para a conclusão dos trabalhos de Revisão Geral da 



Lei Orgânica do Município. Aprovado 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. Anexo o Parecer em 
Conjunto  Favorável  do  Relator  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação;  do  Presidente  da 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos; do Relator e Membro da Comissão de 
Obras, Serviços e Bens Municipais; do Presidente da Comissão de Ordem Econômica; e 
do Membro da Comissão de Ordem Social. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a 
Ordem e diz: “Requeiro à Mesa Diretiva para propor uma Emenda Plenária Modificativa, 
dando a seguinte redação ao Artigo 34, da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim: 
‘Artigo 34 – A Câmara Municipal, na legislatura a partir de 1º de janeiro de 2005, será 
composta  por  11  (onze)  vereadores.”  O  Nobre  Vereador  Genivaldo  Leite  da  Cunha 
solicita a Ordem e diz: “Quero saber do Nobre Vereador Reinaldo o por quê da presente 
Emenda Plenária, tendo em vista que Vossa Excelência assinou a Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica Municipal. Então peço a Vossa Excelência que esclareça o propósito de tal 
Emenda Plenária para que fique claro para mim e aos demais Nobres Pares.” O  Vereador 
Reinaldo não responde a indagação do Vereador Genivaldo. O Sr. Presidente prossegue a 
Sessão e coloca em votação o Requerimento do Vereador Reinaldo Pereira, que propõe a 
Emenda Plenária. Aprovado por maioria de votos. Votaram contrários ao Requerimento, 
os  Nobres  Vereadores:  Carlos  Alberto Taino  Junior,  Genivaldo Leite  da  Cunha,  José 
Francisco Marques Garcia e Rubens Bueno Filho. O Sr. Presidente suspende a Sessão por 
alguns minutos para que as Comissões emitam Parecer a respeito da Emenda Plenária 
proposta  pelo  Vereador  Reinaldo  Pereira.  Retomando  os  trabalhos,  o  Sr.  Presidente 
solicitou ao 1º Secretário que fosse feita a chamada nominal dos Senhores Vereadores 
para  apuração do  “quorum legal”.  Havendo “quorum” legal,  deu-se  continuidade nos 
trabalhos legislativos. Leitura do Parecer Favorável em Conjunto do Presidente e Relator 
da Comissão de Justiça e Redação; do Relator e Membro da Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos; do Presidente e Membro da Comissão de Obras, Serviços e Bens 
Municipais; da Relatora e do Membro da Comissão de Ordem Econômica; e da Comissão 
de Ordem Social; referente à Emenda Plenária Modificativa ao Artigo 34 da Lei Orgânica 
do  Município,  proposta  pelo  Vereador  Reinaldo  Pereira.  O  Sr.  Presidente  coloca  em 
votação nominal, sendo por maioria qualificada, o Parecer das Comissões, e solicita que o 
1º Secretário faça a chamada nominal de cada um dos Nobres Pares: Augusto Pinto de 
Faria  Filho:  favorável;  Carlos  Alberto  Taino  Junior:  contrário.  “Tendo  em  vista  que 
gostaria que fosse aprovada a Proposta original que seria a redução para nove cadeiras”; 
Donizeti Assis de Siqueira: favorável. “Apesar de que gostaria de ter votado uma Emenda 
que é favorável a vinte e uma cadeiras.”; Genivaldo Leite da Cunha: contrário; Gersa de 
Souza: favorável; João Paulo de Moraes Filho: favorável; José Francisco Marques Garcia: 
contrário;  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  favorável;  Juvenil  Rodrigues  de  Oliveira: 
favorável; Lourival Bispo de Matos: favorável. “E seria favorável se fosse treze ou vinte e 
uma  cadeiras”;  Marcio  Aparecido  Cardoso:  contrário;  Reinaldo  Pereira:  favorável;  e 
Rubens Bueno Filho: contrário. O Sr. Presidente anuncia que houve oitos votos favoráveis 
e  cinco  votos  contrários,  ficando  então,  rejeitada  a  Emenda  Plenária,  de  autoria  do 
Vereador Reinaldo Pereira,  à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 013/2003. O Sr. 
Presidente coloca em Primeira votação e discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica 



do Município  nº   013/2003.  O Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira  solicita  a 
Ordem e diz: “Os Vereadores que eram contrários a Proposta que reduz o número de 
vereadores para nove, Gersa, José Maria, Juvenil, Lourival, eu e Augustinho, agora então 
nós temos que votar a Proposta original para manter os treze Vereadores. Isso é apenas 
para encaminhamento.” O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem 
e diz: “Gostaria de pedir aos Nobres Vereadores, aqueles que assinaram a Proposta de 
redução para  nove Vereadores  e  votaram favoráveis  à  Emenda Plenária,  que também 
votem favoráveis à nove cadeiras, tendo em vista que já assinaram a Proposta.” O Sr. 
Presidente coloca em primeira votação nominal, sendo por maioria qualificada, a Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 013/2003 e solicita ao 1º Secretário que faça a 
chamada  dos  Senhores  Vereadores  para  a  votação:  Augusto  Pinto  de  Faria  Filho: 
contrário; Carlos Alberto Taino Junior: favorável. “Peço aos demais Pares que assinaram, 
que votem favoráveis também.”; Donizeti Assis de Siqueira: contrário; Genivaldo Leite 
da Cunha: favorável. “Peço aos demais que assinaram que mantenham a palavra e votem 
favoráveis.”  O Nobre Vereador Donizeti solicita a Ordem e diz: “Nobre Presidente, já 
encerrou a discussão, agora é somente a votação.” O Nobre Vereador Genivaldo solicita a 
Ordem e diz: “Vossa Excelência também fez pressão antes.” Gersa de Souza: contrária; 
João Paulo de Moraes Filho: contrário. “Apesar de ter assinado a Proposta original, eu sou 
favorável à Emenda Plenária que reduz para onze vereadores e não nove.”; José Francisco 
Marques Garcia: favorável; José Maria de Siqueira Junior: contrário; Juvenil Rodrigues 
de Oliveira: contrário; Lourival Bispo de Matos: contrário; Marcio Aparecido Cardoso: 
favorável;  Reinaldo  Pereira:  favorável.  “Respondendo  a  indagação  do  Vereador 
Genivaldo que não entendeu o meu voto anterior.”; e Rubens Bueno Filho: favorável. O 
Sr.  Presidente  anuncia  que  houve  seis  votos  favoráveis,  seis  votos  contrários  e  uma 
abstenção, ficando então, rejeitada a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim nº 013/2003, que “Dispõe sobre a alteração do artigo 34 da Lei Orgânica 
do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Fim do material dado a Ordem 
do Dia, o Sr. Presidente cedeu o uso da Tribuna ao Excelentíssimo Deputado Estadual Sr. 
Marcelo  Cândido,  presente  esta  noite  nesta  Casa,  caso  o  mesmo  queira  utilizá-la. 
Aceitando o convite, o Deputado Estadual Marcelo Cândido faz o uso da Tribuna: “Sr. 
Presidente, Srs. Vereadores, Srª. Vereadora. Quero inicialmente, Sr. Presidente, agradecê-
lo pela gentileza em permitir que este Deputado possa fazer uso desta Tribuna, até porque 
só são usuários desta,  aqueles que se elegem Vereador,  de modo que, esta  concessão 
muito nos honra e muito engrandece o nosso mandato. Sr. Presidente, quero saudá-lo e 
em nome de Vossa Excelência quero saudar os demais Vereadores e a Vereadora que 
compõem  esta  Casa  Legislativa   e  nesta  oportunidade,  gostaria  de  fazer  alguns 
esclarecimentos a esta Casa e, fazendo estes esclarecimentos, quero também me dirigir a 
toda a população de Biritiba Mirim a fim de cumprir dois propósitos: o primeiro deles, Sr. 
Presidente, seria apresentar a Vossas Excelências o nosso Projeto que está em tramitação 
na Assembléia Legislativa  do Estado de São Paulo que visa transformar em Estância 
Turística o município de Biritiba Mirim. Nós apresentamos esse Projeto até para cumprir 
o compromisso que nós assumimos perante a população de Biritiba Mirim ainda durante a 
campanha,  quando  aqui  viemos  e  aqui  defendemos  a  idéia  de  um  novo  modelo  de 
desenvolvimento social e econômico para o município de Biritiba Mirim, e com isso nós 
apresentamos esse  Projeto que visa transformar em Estância Turística este município. 



Quero ressaltar, Sr. Presidente, que outras proposituras desta natureza já tramitaram na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no entanto, todas elas foram arquivadas 
em razão do fato de que não cumpriram com todas as determinações regimentais,  de 
modo que, o arquivo se deu na passagem da 14ª Legislatura para a 15ª Legislatura, que é a 
Legislatura  vigente,  de  modo  que  nós  reiniciamos  esse  processo  na  Assembléia  e 
gostaríamos de vê-lo concluído na forma da aprovação desta nossa iniciativa, desta nossa 
proposição. Não preciso aqui ressaltar em demasia os benefícios que um Projeto desta 
natureza traz para o município, mas  é sempre importante lembrar que Biritiba Mirim por 
ser  uma  cidade  quase  que  na  sua  totalidade  protegida  pela  Legislação  Ambiental, 
notadamente a lei de proteção, defesa e recuperação dos mananciais que Biritiba Mirim se 
encontra com 89% aproximadamente, da sua área dentro dessa área de proteção, ela tem 
limitações  para  o  seu  desenvolvimento,  limitações  segundo  os  paradigmas  da 
industrialização,  mas   não  tem limitações  no  ponto  de  vista  de  um novo modelo  de 
desenvolvimento que seria o desenvolvimento do turismo. Nós sabemos que o município 
já tem esta noção e sabe que o turismo será a grande chave para o desenvolvimento de 
Biritiba  Mirim.  Vejo  o  fato  de  que  a  Prefeitura  Municipal  já  tem  um  Conselho  de 
Turismo, que já vem discutindo inclusive um Projeto de desenvolvimento do turismo aqui 
na  cidade.  A  Lei  portanto,  ela  vai  ao  encontro  dessa  iniciativa  e  dessas  ações  da 
Prefeitura, permitindo que nós possamos inaugurar na cidade, na forma da Lei, uma nova 
fase  do  desenvolvimento  da  cidade  de  Biritiba  Mirim  e  isso  pressupõe  geração  de 
emprego, isso pressupõe geração de renda e isso seguramente engrandece a economia 
deste município e nós tomamos esta iniciativa com esses propósitos, porque quando nós 
assumimos que o desenvolvimento do turismo é o melhor caminho, nós apontamos na 
direção  de  geração  de  emprego.  Por  que?  Porque  efetivamente  o  turismo  vai  atrair 
investimentos na área, por exemplo, crescendo a rede de hotéis, desenvolvendo aquelas 
áreas que têm potencial turístico, mas que não são exploradas, gerando empregos na rede 
hoteleira, nós estaremos aumentando a capacidade de investimento inclusive no próprio 
Estado quando ele oferece, na forma da Lei, recursos adicionais para aqueles municípios 
que fazem a defesa do turismo e com isso defendem o ambiente natural da cidade. Isso é 
importante porque faz com que aquela nossa principal demanda, que é pela geração de 
emprego, possa ser atendida. Nós temos convicção que isso não é algo que se estabelece 
no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, mas importa inaugurarmos essa fase na 
forma da lei pra que essa Lei seja aprovada e aí a razão de nossa visita hoje nesta Casa de 
Leis, para pedir o apoio a cada um dos Srs. Vereadores e a Srª Vereadora, um apoio que é 
significativo para que nós possamos convencer os Deputados Estaduais da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo a aprovarem o projeto e, isso é fundamental porque 
nós  sabemos  que  boa  parte  dos  motivos  que  levaram os  projetos  anteriores  a  serem 
arquivados foi exatamente a falta da mobilização. Então, nós estamos aqui estimulando a 
mobilização, pedindo o apoio de Vossas Excelências e também estivemos hoje a tarde 
visitando o Gabinete do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, pedimos a ele também o 
empenho da Prefeitura, portanto, o empenho do Poder Executivo para que nós possamos 
então nos comunicar com a Presidência da Assembléia Legislativa com a Comissão que 
trata desta matéria, inclusive a Comissão de Meio Ambiente a fim de que nós  possamos 
então dar condições para que o Projeto chegue ao Plenário e, chegando ao Plenário, que 
ele seja votado em regime de urgência a fim de que nós possamos rapidamente colocar 



esse Projeto em votação. O nosso interesse, evidentemente, era que o projeto já fosse 
aprovado ontem, mas é lógico que cumprindo todas as formalidades regimentais, nós não 
lograremos aprovar  o  Projeto tão rapidamente.  Mas se  houver  um empenho da nossa 
cidade,  se  a  população  estiver  atuando  nessa  questão,  não  resta  dúvidas  de  que  nós 
poderemos aprovar o Projeto e aí, transformar de fato o município em Estância Turística. 
Para começar a concluir  esta etapa, Sr.  Presidente, eu quero apenas acrescentar que o 
município  de  Salesópolis  como  Vossas  Excelências  bem  sabem,  já  é  um  município 
considerado  Estância  Turística,  já  foi  elevado  ao  status  de  Estância  Turística.  Assim 
sendo,  se  Biritiba  Mirim  passa  a  ser  Estância,  nós  criamos  aqui  um  pólo  de 
desenvolvimento do turismo e isso seguramente atrairá investimentos na cidade, porque é 
preciso  desenvolver  inclusive  na  infra-estrutura  os  acessos  necessários,  porque  não 
adianta termos uma região com vocação turística se nós não permitimos que o acesso seja 
facilitado, e sendo facilitado o acesso, outros benefícios periféricos também virão. De 
modo  que  a  grandeza  desse  Projeto  é  permitir  uma  nova  etapa,  como  eu  disse 
anteriormente, no desenvolvimento da cidade de Biritiba Mirim, então é por isso que eu 
peço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, em nome de todos os Vereadores da Casa, o 
apoio e o empenho desta Casa para que nós possamos aprovar o nosso Projeto. Eu quero 
encerrar então, apenas a título de prestação de contas e dizer a todos os Srs. Vereadores 
que nós estamos agora no sexto mês do nosso mandato, porque nós tomamos posse como 
Deputado  Estadual  no  dia  15  de  março  deste  ano,  portanto,  estamos  há  seis  meses 
cumprindo  o  nosso  mandato  e  nesse  momento,  nesse  período,  nós  já  tivemos  várias 
iniciativas inclusive de ordem orçamentária, propondo na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
ações visando tornar possíveis investimentos para a região do Alto Tietê e, nós somos 
apenas em dois  Deputados  que respondem diretamente pela região do Alto Tietê na 
Assembléia Legislativa. Mas isso não é o mais importante, porque o que nós precisamos 
fazer  é  convencer  de  forma  que  nós  apresentamos  emendas  à  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias  e  infelizmente  elas  não  foram  aprovadas,  mas  nós  estamos  agora 
recolhendo propostas  para  que nós  possamos apresentar  emendas  à  Lei  Orçamentária 
anual que será votada no mês de dezembro. Então, quero aqui colocar perante Vossas 
Excelências,  à  disposição  de  todos  os  Srs.  Vereadores  e  a  Srª.  Vereadora,  o  nosso 
mandato  na  Assembléia  Legislativa,  a  fim  de  que  nós  possamos  receber  todas  as 
propostas  que  visem trazer  benefícios  para  a  cidade.  Nós  queremos  colocar  o  nosso 
mandato à disposição, e assim sendo, nós iremos acolher as propostas, analisá-las e dentro 
das possibilidades legais e regimentais, nós queremos transformar essas medidas todas em 
iniciativas que visem trazer para o município de Biritiba Mirim os benefícios necessários 
e  devidos  a  esta  cidade.  Então,  Sr.  Presidente,  gostaria  até  de  acrescentar  outros 
elementos, mas quero aqui finalizar dizendo que nós temos como tese central do nosso 
mandato,  do ponto de  vista  do planejamento regional,  a  constituição de uma Câmara 
Regional a exemplo do que acontece na região do ABC. Nós queremos aqui na região do 
Alto Tietê uma Câmara Regional que possa congregar no mesmo fórum de debates, o 
Poder Público representado pelo Executivo, pelo Legislativo e também pelo Judiciário, a 
sociedade organizada, seja nas suas entidades de classe, seja nas suas entidades patronais, 
dos trabalhadores, seja também nas entidades populares, inclusive o movimento popular, 
visando nesse fórum discutir uma nova política de desenvolvimento para a nossa região 
do Alto Tietê, porque será assim que nós entendemos que seremos capazes de recuperar o 



nosso potencial de desenvolvimento. Fazendo isso, nós não vamos apenas defender as 
teses  que  recaem a  favor  de  determinados  municípios,  mas  fazer  com que  todos  os 
municípios  possam se  desenvolver  de  forma  uniforme  e  aí,  acrescentar  que  o  índice 
paulista de responsabilidade social coloca Biritiba Mirim e Santa Isabel como as duas 
únicas cidades da Região do Alto Tietê que estão inscritas no “Grupo 5”, que é o grupo 
que apresenta os municípios com menor desenvolvimento econômico e social em todo o 
Estado de São Paulo e pra sair deste número, que não é bom nem para a cidade, na figura 
de suas autoridades e nem para a população, será preciso pensar uma nova forma de 
desenvolvimento e, nós queremos com o nosso Projeto dar uma grande contribuição para 
que sendo Estância Turística, Biritiba Mirim possa apresentar a sua população melhores 
oportunidades de emprego, oportunidade de renda e fazer com que a população que mora 
aqui, que ama esta cidade possa de fato nela trabalhar e nela criar os seus filhos. É por 
isso que neste mandato na Assembléia Legislativa, na condição de Deputado Estadual é o 
mandato  também  de  Biritiba  Mirim,  portanto  Senhores,  sintam-se  representados  na 
Assembléia pelo mandato que nós cumprimos em nome de toda a nossa região do Alto 
Tietê  e  também  do  nosso  Estado.  Muito  obrigado  Sr.  Presidente  pela  oportunidade, 
agradeço Vossas  Excelências  pelo apoio que nós temos recebido aqui  nessa cidade e 
também  a  todos  aqueles  que  nos  acompanham  na  galeria.  Boa  noite.”  Terminada  a 
explanação do Excelentíssimo Deputado Estadual Marcelo Cândido, o Sr. Presidente diz: 
“Este Presidente que agradece a vossa presença e esta Casa está aberta, em nome dos 
demais Pares, para o que o Nobre Deputado precisar de apoio.” Após, 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: “Boa 
noite Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Digníssimo Deputado Estadual Marcelo Cândido, 
agradeço suas palavras em nome do município, por lembrar de nós e que ficamos muito 
contentes em saber que Vossa Excelência está visitando o nosso município, pois ás vezes 
têm alguns Deputados que chegam em nossa região e ganham uns “votinhos” e nem um 
“muito  obrigado”  para  aqueles  que  ajudaram  a  angariar  votos  aqui  no  município, 
realmente deixam a desejar. Em contato com o pessoal que acompanha Vossa Excelência, 
fiquei muito contente com a pessoa do Senhor e com o trabalho que o Senhor faz. Muito 
obrigado por esse Projeto que Biritiba Mirim realmente precisa, a nossa arrecadação é 
mínima e o município está dentro da Lei dos Mananciais, o Senhor sabe que nós não 
podemos ter nada aqui, pois quase tudo é impedido. Gostaria de dizer ao Senhor também, 
não sei o que poderia ser feito, pois em Salesópolis tem o hoyates da Petrobrás e nós, 
Biritiba  Mirim temos uma riqueza muito  grande que é  a  nossa  água,  então  o senhor 
poderia pensar com carinho a esse respeito e lembrar por nós. Temos como representantes 
da região, Vossa Excelência, o Deputado Estadual Dr. Gondim  e o Deputado Federal 
Valdemar Costa Neto, que não abandonam o nosso município e estão sempre presentes 
aqui, e a gente agradece a boa vontade de vocês com o nosso município. Referente à 
Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município nº 013/2003, que diminuía o número de 
vereadores  para  nove,  gostaria  de  parabenizar,  respeitando  os  Nobres  Colegas  que 
votaram  contrários  a  proposta,  os  Nobres  Vereadores  que  votaram a  favor  que  são: 
Genivaldo, José Francisco, Marcio, Reinaldo e Rubens e dizer a vocês que nós perdemos 
a batalha, mas não perdemos a luta ainda não, pois o ano que vem o projeto pode ser 
apresentado novamente e com certeza, o primeiro Projeto a ser apresentado nesta Casa, 



com o apoio dos Nobres Pares, será esse. Acredito que esse Projeto volte a tramitar na 
primeira Sessão Legislativa desta Casa do ano de 2004 e aqueles que votaram contra, se 
puderem refletir  e  votarem a  favor,  a  gente  agradece.  Gostaria  de  deixar  claro  com 
referência a esta Proposta de redução para  nove  cadeiras, pois têm algumas pessoas mal 
informadas ou que querem denegrir a imagem ou falar que é demagogia, estão dizendo 
que os Vereadores que são favoráveis a redução para nove cadeiras querem ganhar mais 
votos na próxima eleição. Tendo em vista que ainda nós vamos disputar a próxima eleição 
e ninguém está garantido em cadeira nenhuma, eu não sei  até lá o que vai acontecer 
comigo ou  com os  outros  vereadores,  se  realmente  seremos  candidatos  ou  não.  Mas 
gostaria  de  lembrar  que  o  subsídio  desta  Gestão  2001/2004  foi  votado  pela  gestão 
anterior, então não fomos nós quem votamos e, para o subsídio aumentar para a próxima 
gestão vai  depender de nós vereadores votarmos a favor ou não. Gostaria também de 
lembrar  e  deixar  claro  a  todos  que  não  é  automático  o  aumento  do  subsídio,  isso  é 
ignorância de quem está falando por aí. Tivemos sim um reajuste neste ano, inclusive o 
Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, no ensejo gostaria de parabenizar o senhor 
pela votação,  pois  tínhamos nove assinaturas e  eu respeito  aqueles que mudaram sua 
posição,  mas  o  senhor  soube  fazer  o  “meio  de  campo”  para  que  essa  Proposta  não 
passasse, penso eu que foi um lobby de Vossa Excelência. Mas tivemos sim um reajuste 
de 12% (doze por cento), inclusive quem solicitou foi alguns vereadores e foi pedido um 
Parecer a cerca do reajuste do subsídio dos Vereadores desta Casa, uma vez que o nosso 
subsídio é de acordo com o dos Deputados Estaduais, é uma porcentagem, a solicitação 
do  Parecer  é  de  autoria  dos  Vereadores  Donizeti,  Gersa,  Augustinho,  Juvenil  e  outra 
assinatura que não tem o carimbo, mas que tivemos sim esse reajuste e quero deixar bem 
claro que o aumento não é automático, depende de votação, até porque para ser dado esse 
reajuste teve que ser votado aqui.” O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita um 
aparte  e  diz:  “Só para  clarear  um pouco as  idéias,  quando este  Vereador  solicitou  o 
Parecer Técnico para que o subsídio dos Vereadores fosse reajustado na conformidades da 
lei, veja bem, o autor fui eu, assumo tudo que faço, pedi a alguns vereadores que fossem 
de acompanhamento no pedido do requerimento. Quando houve a discussão de quanto 
poderia chegar, o Assessor Técnico Legislativo, na época o Dr. Cunha, ele disse: “Só tem 
uma  forma  de  aumentar  conforme  os  Vereadores  querem:  diminuindo  o  número  de 
cadeiras”, isso ele falou na minha presença e na do Sr. Presidente da Câmara. Foi aí então 
que começou a surgir a discussão, se diminuir o número de vereadores poderia aumentar o 
subsídio,  aí  começou  o  Projeto  a  querer  rodar  pela  Casa  e  isso,  o  Sr.  Presidente  é 
testemunha e nós estávamos os três juntos. É isso que eu queria esclarecer.” O Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior retoma a sua oratória e diz: “De forma alguma. Desconheço. 
Lamento as palavras do Nobre Vereador. Gostaria de deixar claro que o aumento depende 
de  votação  desta  Casa,  não  é  automático  como vem sendo divulgado na  imprensa  e, 
tivemos sim o reajuste proposto por nove vereadores e assinado pelos demais vereadores. 
Então, é isso que eu gostaria de deixar claro e pedir a Vossa Excelência,  Nobre Vereador 
Donizeti, tendo em vista o senhor ser o Presidente da Comissão de Justiça e Redação, e 
aos  Nobres  Vereadores  Reinaldo  e  Rubens  que,  dessem  o  Parecer  favorável  com 
referência a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº

  014/2003, porque alguns munícipes perguntam para os vereadores; “Quais são os 
dias que você trabalha na Câmara?” e a gente fala: “Trabalhamos todos os dias, estamos 



todos os dias na Câmara.” e perguntam: “Mas os dias de Sessão em que são votados os 
Projetos?” e eu respondo: “São duas vezes no mês”. Eu acho até, tendo em vista que não 
tem tantos projetos a serem aprovados, mas é melhor para o município e é melhor para a 
Prefeitura que não tem que esperar a cada quinze dias, que seja aprovada a nossa Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica Municipal para que as Sessões Legislativas ocorram todas as 
segundas-feiras.  Gostaria de pedir o apoio ao Presidente,  ao Relator e ao Membro da 
Comissão de Justiça e Redação, para que sejam favoráveis a essa Proposta, para que esta 
seja votada já na próxima Sessão. Nós poderíamos até votar, mas tendo em vista que 
Vossa Excelência tem um prazo para que isso aconteça, então a gente respeita esse prazo, 
é isso que eu gostaria de pedir ao Nobre Vereador. Novamente, o nosso muito obrigado 
pela  presença  do  Excelentíssimo  Deputado  Estadual  e  gostaria  de  pedir  aos  Nobres 
Vereadores, a respeito de um Ofício mandado ao Senhor Prefeito Municipal, já sabendo 
que nós não temos tantas condições, gostaria de pedir melhorias em todos os bairros e 
praças,  mas  que  vendo  a  situação da  Praça  São  Benedito,  aqueles  que  vêm de  fora, 
acredito que a praça seria o cartão postal do nosso município. Não peço uma reforma que 
descaracterize ou que venha a gastar muita verba, pois sei que em nosso município as 
condições são precárias,  mas por  incrível  que pareça eu estive contando outro dia na 
praça, nós temos vinte e cinco luminárias desligadas, quebradas e abandonadas. Gostaria 
também de deixar o meu repúdio a essa empresa que fez a troca dos bancos, que colocou 
os cestos de lixo e aqueles vasos, que vieram aqui, na minha opinião, os comerciantes que 
ajudaram com isso, com maior empenho para ver o município bonito, instalaram uma 
porcaria de banco, de lixeiras e aqueles vasos. Isso é uma vergonha. Gostaria aqui de 
dizer ao Nobre Presidente, ao líder do Prefeito, que tome providências, pois isso não é 
justo, a empresa vem aqui pega o dinheiro dos comerciantes e fica essa porcaria que está 
lá instalada.” O Nobre Vereador Rubens Bueno Filho solicita um aparte e diz: “Quanto a 
“porcaria” de banco e de lixeira, infelizmente eu sou obrigado a dizer para você que a 
culpa não é da firma que confeccionou e sim dos vândalos que destroem tudo na praça 
nos finais de semana e, eu sou um dos membros aqui da Câmara que peço o Posto Policial 
na Praça desde o primeiro mês de mandato. Então, infelizmente a confecção pode não ter 
sido da melhor qualidade, mas a Praça São Benedito está destruída, está no estado em que 
se encontra, é devido a quem a freqüenta nos finais de semana, no qual eu sou testemunha 
ocular do que ocorre lá nos finais de semana.” O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior retoma a sua oratória: “Esse Vereador também tem o pedido do Posto Policial na 
Praça São Benedito, como o Nobre Vereador sabe, justamente para inibir o vandalismo. 
Mas que é de péssima qualidade o senhor pode ter certeza, realmente os vândalos colocam 
fogo até nos toldos dos comércios, eu não tiro a razão do Nobre Vereador.” O Nobre 
Vereador Donizeti solicita um aparte e diz: “Nobre Vereador Carlos Alberto, aproveite 
que o Sr. Deputado Estadual está aqui e peça aumento do efetivo da Polícia Militar a ele, 
quem sabe isso colabore com a conservação da Praça.” O Nobre Vereador Carlos Alberto 
retoma a sua oratória: “Boa pedida, e muito obrigado pelo Nobre Vereador ter lembrado. 
Então fica aqui o meu repúdio referente aos bancos e lixeiras que foram colocados na 
praça e solicito iluminação para dar vida e ainda arborização, enfim, algum projeto que 
possa estar melhorando o visual da nossa praça. Muito obrigado e agradeço novamente a 
presença de todos os munícipes e do ex-vereador Ailson José Zanetti.” 2. Donizeti Assis 
de Siqueira:  Agradeceu, dispensou o uso da palavra e disse: “Apenas quero fazer uma 



consideração a fim de esclarecer alguns assuntos. Normalmente quando você necessita de 
um certo número de assinaturas para apresentar um Projeto de Lei, seria um anteprojeto, 
aqueles que assinam esse anteprojeto para que após vire Projeto de Lei e seja protocolado 
na  Casa,  não  significa  que  está  votando  a  favor  do  Projeto,  mas  significa  que  está 
colocando em discussão um assunto que poderá posteriormente ser votado contra. É que 
aqui nesta Casa, nós temos o costume de quem assina o anteprojeto é também o autor do 
Projeto e tem a obrigação de votar favorável. Então, aproveitando que o Excelentíssimo 
Deputado está aqui mais uma  vez, e lá na Assembléia acontece a mesma coisa, não é? 
Nem sempre  que  você  assina  um anteprojeto  você  pode  ser  favorável.  Você  apenas 
colocou a idéia em discussão e de repente quem assinou pode votar contra e se esclarecer 
melhor.”  3. Gersa de Souza:  “Sr. Presidente desta Douta Casa de leis, Mesa Diretiva, 
Nobres Pares e Nobres Munícipes. Eu quero usar esta Tribuna para agradecer a presença 
do Nobre Deputado Estadual senhor Marcelo Cândido, agradeço a Vossa Excelência  pela 
sua iniciativa maravilhosa de estar lembrando do nosso município,  de tornar portanto, 
Biritiba  Mirim  numa  Estância  Turística.  Eu  tenho  certeza  do  que  depender  de  nós 
vereadores estaremos ajudando neste Projeto, para que cresça e traga bastante luz para 
nossa cidade. Teus filhos agradecem, Biritiba cresce e o povo ganha. Eu quero dizer, 
Nobre Deputado, obrigada pela sua presença, obrigada por vós estar ganhando através das 
mãos de Deus esta luz que vai trazer para o nosso município. Que você tenha na sua 
jornada muita proteção, que você caminhe em passos largos nessa iniciativa e que Deus te 
dê muito mais. Quero agradecer a todos presentes, a Deus, por eu estar aqui representando 
o povo e Biritiba Mirim dentro do Legislativo. Aos Nobres Pares o meu muito obrigado e 
a todos o meu agradecimento.” 4. João Paulo de Moraes Filho: “Sr. Presidente, Nobres 
Vereadores,  Excelentíssimo  Deputado  e  munícipes  presentes.  Um  dos  princípios 
principais da democracia é a ampla discussão de qualquer assunto que seja de interesse da 
sociedade  e  da  comunidade.  Quanto  maior  o  número  de  pessoas  engajadas  numa 
determinada discussão, mais democrática será a sua decisão. Isso não justifica Câmaras de 
cidades que tenham o número ínfimo de munícipes também tenham a quantia máxima de 
vereadores,   acho  que  nós  temos  que  ter  bom  senso   e  optar  por  uma  quantia 
intermediária.  Eu  acredito  que  Biritiba  Mirim  com  onze  vereadores  não  estará 
extrapolando,  não  estará  exagerando no  seu  direito  de  legislar,  que  é  uma atribuição 
inclusive constitucional, pois legalmente são as Câmaras Municipais que determinam o 
número de vereadores de acordo com a tabela proposta pela própria Constituição Federal. 
Votei  pela  redução  de  treze  para  onze  vereadores,  era  a  favor  de  reduzir  para  nove 
vereadores, entretanto, achava uma redução muito brusca e essa emenda de redução de 
treze para onze vereadores, no meu modo de entender, veio a calhar. Um dos  motivos que 
venho fazer uso desta Tribuna, além de esclarecer a respeito deste assunto, é uma matéria 
veiculada pelo Jornal Mogi News no último dia 26/09 – sexta-feira, que trata do assunto 
da nova Lei sobre I.S.S.Q.N. Segundo a matéria do jornal, no dia 31 de julho de 2003 foi 
sancionada  a  Lei  Complementar  nº  116,  que  ‘Dispõe  sobre  Imposto  de  Serviços  de 
Qualquer Natureza’, o I.S.Q.N. é um imposto de competência do Distrito Federal e dos 
município,  tendo como fato gerador  a  prestação de  serviços,  mesmo que esse  não se 
constitua  como  atividade  preponderante  do  prestador,  incide  ainda  sobre  serviços 
provenientes,  cuja  prestação  tenha  se  iniciado  no  exterior.  O  artigo  4º  da  Lei 
Complementar  dispõe  como  estabelecimento  prestador  o  local  onde  o  contribuinte 



desenvolve atividades de prestar serviços permanentes ou temporários e que configure 
unidade  econômica  ou  profissional.  São  irrelevantes  para  caracterizá-los,  as 
denominações  de  sede,  filial,  agência,  posto  de  atendimento,  sucursal,  escritório  de 
representação  ou  contato,  ou  quaisquer  outras  que venham ser  utilizadas.  O que  isso 
significa? Significa que a empresa de ônibus que presta serviços para o município, a Júlio 
Simões, ela também deve esse imposto ao nosso município. Eu acho que está na hora do 
Departamento Jurídico da Câmara Municipal quanto o da Prefeitura se unirem e exigir 
que  esse  imposto,  que  não  é  recolhido  aos  cofres  municipais,  sejam  cobrados  dessa 
empresa  de  ônibus,  uma vez  que  ela  recolhe  para  o  município  de  Mogi  das  Cruzes 
alegando que ela é sediada  lá. Acho que é uma briga que nós devemos chamar para a 
Câmara Municipal cobrando também uma postura da Prefeitura Municipal, Departamento 
Jurídico  da  Prefeitura  e  o  Departamento  da  Câmara,  para  que  possamos  trazer  para 
Biritiba Mirim essas divisas. O município de Biritiba Mirim é muito carente e se não nos 
mobilizarmos  para  recuperar  essas  perdas,  nós  vamos  amargar  muito  tempo  a  nossa 
eficiência  de  caixa.  Quero  mais  uma  vez  agradecer  a  presença  do  Excelentíssimo 
Deputado Estadual  e  agradecer  a  presença de todos.  Era o que eu tinha a dizer.  Boa 
noite.”  5.  José Maria de Siqueira Junior:  Agradeceu,  dispensou o uso da palavra e 
disse: “Quero apenas agradecer a presença do Nobre Deputado Estadual Marcelo Cândido 
e dizer que Biritiba Mirim está realmente precisando de um representante na Assembléia 
Legislativa, e de minha parte quero manifestar ao senhor intenso apoio e o que eu puder 
fazer como vereador para apoiá-lo irei fazer, porque o senhor e o Deputado Estadual Dr. 
Gondim são os únicos representantes que nós temos e é nos senhores que nós temos que 
nos  apegar.  Muito obrigado.”  6.  Reinaldo Pereira:  Agradeceu e  dispensou o  uso  da 
palavra.  7.  Rubens  Bueno  Filho:  Agradeceu,  dispensou  o  uso  da  palavra  e  disse: 
“Gostaria de agradecer a presença do Nobre Deputado Estadual, desejar-lhe sucesso no 
Projeto  de  Lei  e  conte  conosco  no  que  o  senhor  precisar.”  8.  Marcio  Aparecido 
Cardoso:  Agradeceu, dispensou o uso da palavra e disse: “Gostaria de agradecer e de 
ante mão já deixar aqui declarado o meu apoio ao Nobre Deputado a esse Projeto de Lei 
que se iniciou neste ano e, pedir junto à bancada do PDT na Assembléia para que possam 
apoiar também o Excelentíssimo Deputado. Deixo as portas abertas desta Câmara para o 
que for necessário. Agradeço também a presença dos munícipes e que esta presença se 
torne freqüente nos dias das Sessões Legislativas. Boa Noite.” 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 13 de outubro de 2003.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO
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