ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 14 de novembro de 2001.
Às nove horas do dia quatorze de novembro de dois mil e um, na séde 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 Extraordinária, 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, cotejandose a chamada com as assinaturas dos presentes, apostas às fls. 087, 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 da totalidade dos treze (13)
membros da Câmara. Havendo número legal, o Sr. Presidente, invocando a proteção de
Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. Passandose de pronto ao material de convocação, ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº
062/2001, Dispõe sobre a criação de setor e cargos na Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável, com emenda
supressiva e modificativa das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e
Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira
solicita a ordem ao Sr. Presidente, que o concede, e diz: “Gostaria que fosse lido, não sei se
eu entendi direito, tem um artigo no seu finalzinho que fala as demais ficam inalteradas, se
fica inalteradas está valendo o projeto.” O Senhor Presidente fez a leitura do artigo, “com
exceção da emenda aqui proposta, ficam mantidas todas as demais disposições contidas no
projeto em exame, sem quaisquer reparos”, Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “As
demais ficam alteradas? Está certo.” O Senhor Presidente lê novamente o artigo: “com
exceção da emenda aqui proposta, ficam mantidas todas as demais disposições contidas no
projeto em exame, sem quaisquer reparos”. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: “Aí está
mantendo o projeto e criando mais cargo, ainda.” O Assessor Técnico Legislativo, explica
que ficam inalterados os demais artigos com exceção da emenda aqui proposta. Vereador
Donizeti Assis de Siqueira: “Então as demais disposições não são cargos. É apenas
regulamentação? Como sempre Vossa Excelência está certo.” O Vereador João Paulo de
Moraes Filho solicita a ordem ao Sr. Presidente, e diz: “Cada dia que passa eu me convenço
mais e mais que menos valor nós temos. Ontem na reunião das Comissões o que ficou
decidido é que nós limitaríamos o máximo o número de cargos criados pela Prefeitura,
mesmo porque temos uma negociação com o Prefeito, quanto mais importante, quanto mais
necessário se faz a criação dos cargos, mais possível que consigamos pressionar a
Prefeitura para conseguirmos um aumento de salário para o funcionalismo público. Acho
que ninguém está preocupado com o funcionalismo público aqui, é o que dá a entender.
Gostaria de explicar, se até agora o Setor de Obras conseguiu funcionar sem o Encarregado
do Setor de Obras, acho que dois ou três meses não vai quebrar a perna de ninguém, mesmo
porque o final do ano está aí e o serviço cai bastante. É uma pena que essa Câmara de
Vereadores a cada dia que passa fica mais desacreditada e a gente contribui para isso.
Obrigado.” O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem ao Sr. Presidente, e
diz: “Só para defender a criação do Setor de Obras, é que foi uma forma de unir as

Comissões, senão iria ter mais discussões com referência aos demais cargos, então para não
perder tudo, temos que perder pelo menos a metade.” O Vereador Lourival Bispo de Matos
solicita a ordem ao Sr. Presidente, e diz: “Vereador João Paulo, tenho a certeza que o
funcionário não está esquecido, pode ter certeza disso, apenas há essa passagem, as
reclamações são muitas porque faz cinco anos que não tem aumento de salário, a gente
reconhece isso. Tem uma coisa também, o Sr. Prefeito nesse período não tem como dar
aumento de salário, mas já tem uma proposta para que a partir janeiro envie a Câmara, onde
vai remunerar todo esse pessoal. Conversei com o Sr. André, e ele vai conversar com o Sr.
Prefeito e esses cargos elevados que tem hoje de Chefe, que tem o salário de R$ 1.500,00,
talvez não tenham aumento de salário, os que vão ter aumento realmente é a classe mais
baixa que tem um salário de R$ 280,00 e tem que fazer horas extras para atingir um salário
de R$ 400,00, esses funcionários não estão esquecidos, só que não tem condições de dar
aumento agora. Muito obrigado.” O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem
ao Sr. Presidente, e diz: “Só para corrigir o que o Nobre Vereador disse, não são cinco anos
sem dar aumento, a Câmara na gestão passada, em mil novecentos e noventa e oito,
concedeu doze por cento de aumento a todos os funcionários, então não faz cinco anos.” O
Vereador João Paulo de Moraes Filho solicita a ordem ao Sr. Presidente, e diz: “Nobres
Vereadores, o salário da Prefeitura é de passar fome, agora aqui nobre colega Vereador,
promessa não enche barriga.” Não havendo mais Vereadores a discutir sobre o Projeto, o
Senhor Presidente colocou o parecer favorável em votação. Aprovado por maioria de votos.
Votaram contra os Vereadores: João Paulo de Moraes Filho, Lourival Bispo de Matos e
Marcio Aparecido Cardoso. Fim do material destinado a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna no
tempo regimental: 1. Vereador João Paulo de Moraes Filho, agradeceu e dispensou o uso
da palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor presidente declarou encerrada a
Sessão Extraordinária. 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
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
1º Secretário
Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 26 de novembro de 2.001.
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