
ATA  DA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 06 de agosto de 2003.

Às quinze horas do seis de agosto 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 
Extraordinária,  convocada  pelo  Sr.  Presidente  desta  Casa  de  Leis.  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. 134, 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 doze 
membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira  Junior.  Havendo  “quorum”  legal,  o  Senhor  Presidente,  invocando  a 
proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou aberto os trabalhos, passando-
se 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 059/2003, que “Dispõe sobre alteração no Quadro de Pessoal Permanente, 
e dá outras providências.” Anexo Parecer Favorável em Conjunto das Comissões 
de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e Presidente e Relator da 
Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por maioria de votos o 
Parecer  e  o  Projeto  de  Lei.  Votou contrário,  o  Nobre  Vereador  João Paulo  de 
Moraes Filho. 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 
060/2003, que “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1.153, de 30 de maio de 
2003, e dá outras providências. Anexo o Parecer Favorável em Conjunto, com a 
Emenda Redacional ao artigo 2º, proposta pelas Comissões de Justiça e Redação; 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  e  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais. 
Aprovado  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei. 3.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  o Projeto de Lei nº 061/2003, que “Dispõe sobre parceria do Município 
com a Associação Comercial, Industrial e de Autônomos Estabelecidos de Biritiba 
Mirim,  e  dá  outras  providências.”  Anexo  Parecer  Favorável  em  Conjunto,  do 
Relator e Membro da Comissão de Justiça e Redação; do Presidente e Relator da 
Comissão  de Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  e  do Presidente  e  Relator  da 
Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. O Nobre Vereador Donizeti Assis 
de Siqueira pede a abstenção de seu voto. Aprovado por maioria de votos o Parecer 
e o Projeto de Lei. Votaram contra, os Vereadores Genivaldo Leite da Cunha e 
João Paulo de  Moraes  Filho.  4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA   o 



Projeto de Lei nº 063/2003, que “Altera à epígrafe da Lei nº 1.154, de 30 de maio 
de  2003,  transformando-a  em  Lei  Complementar  nº  01,  altera  a  redação  de 
dispositivo e acrescenta outro, e dá outras providências.” Anexo Parecer Favorável 
em  Conjunto,  do  Relator  e  Membro  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação;  do 
Presidente  e  Relator  da  Comissão de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  e  do 
Presidente e Relator da Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. O Nobre 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira pede a abstenção de seu voto. Aprovado por 
maioria absoluta de votos o Parecer e o Projeto de Lei. O Nobre Vereador Donizeti 
Assis de Siqueira solicita a ordem e requer ao Sr. Presidente que seja lido apenas o 
Parecer das Comissões, uma vez que o Projeto de Lei já é de conhecimento de 
todos.  O Sr.  Presidente  coloca  em votação o  requerimento  do  Nobre  Vereador 
Donizeti  Assis  de  Siqueira,  o  qual  foi  rejeitado  por  maioria  de  votos.  5.  EM 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA   o  Projeto  de  Lei  nº  064/2003,  que 
“Autoriza o Poder Executivo a fornecer Auxílio Alimentação aos pensionistas dos 
servidores públicos municipais falecidos, e dá outras providências.” Anexo Parecer 
Favorável em Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Tributação, Finanças 
e Orçamentos. Aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei.  6. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 065/2003, que “Dispõe 
sobre abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.” Anexo 
Parecer Favorável em Conjunto do Relator e membro da Comissão de Justiça e 
Redação  e  Presidente  e  Relator  da  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos. O Nobre Vereador João Paulo de Moraes Filho solicita a ordem e diz: 
“É estranho que na justificativa deste Projeto de Lei, o Departamento de Finanças 
do Município alega que está tendo excesso de arrecadação. A gente sabe, pois é 
público e notório, que no país todo os municípios estão “brigando” com o Governo 
Federal  por  conta  do  repasse  que  vem  caindo  vertiginosamente,  inclusive  no 
periódico da cidade “Folha de Biritiba” que está sendo distribuído hoje, consta um 
informativo  financeiro  municipal  dizendo  que  o  repasse  do  F.P.M.  representou 
aproximadamente 40%, ou seja, vou ler na íntegra um trecho do texto publicado: 
“Informativo  Financeiro  Municipal  –  Acreditamos  que  a  queda  apresentada  no 
repasse do F.P.M. de 10 de julho de 2003, que representou aproximadamente 40%, 
deve-se as isenções de tributos sobre a exportação, a fim de tornar os produtos 
brasileiros mais competitivos no mercado estrangeiro.” Quer dizer, no jornal dá-se 
uma entrevista dizendo que está havendo uma diminuição na arrecadação e,  na 
justificativa do Projeto de Lei, em seu terceiro parágrafo, diz-se que está havendo 
excesso de arrecadação, eu acho isso, no mínimo, incoerente. Consultei ontem um 
escritório  especialista  em  movimento  financeiro  de  Prefeituras,  infelizmente  o 
técnico não pode vir ontem na reunião das Comissões e hoje, ele só poderia vir 
após  as  18  horas,  então  eu  não tive  como tirar  essa  dúvida.  Seria  interessante 
esperarmos mais um pouco para analisarmos esse Projeto de Lei, agora, caso não 
haja essa possibilidade, o voto deste Vereador é contrário à aprovação do Projeto 
de  Lei  em questão.”  O Sr.  Presidente  diz  ao Nobre Vereador  João Paulo:  “Eu 



também fui verificar e disseram que o excesso de arrecadação é pela previsão que 
foi  feita  do  ano  passado para  este  ano,  foi  feita  a  previsão  de  um valor  e  foi 
arrecadado  a  mais.  Então  o  excesso  colocado  não  é  com  relação  ao  repasse 
estadual,  mas  sim pela  previsão  que  foi  feita.”  O Nobre  Vereador  João  Paulo 
solicita a ordem e diz: “Pela conversa preliminar que tive com o técnico, ele falou 
que poderia ser até uma verba de determinada pasta, que poderia estar havendo esse 
excesso,  só  que  infelizmente  eu  precisava  de  coisas  concretas  para  tirar  essa 
dúvida, mas no momento eu não estou tendo esta possibilidade.” O Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Trata-se de um erro contábil e não de um 
erro na justificativa do Projeto de Lei.” Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente 
coloca  em votação o  Parecer  Favorável  em Conjunto  do Relator  e  membro da 
Comissão de Justiça e Redação e Presidente e Relator da Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos. Aprovado por maioria de votos o Parecer e o Projeto de 
Lei nº 065/2003. Votou contra, o Vereador João Paulo de Moraes Filho.  7. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 066/2003, que “Dispõe 
sobre criação de Seção e cargo de Chefia na Estrutura Administrativa, e dá outras 
providências.” Anexo o Parecer Favorável em Conjunto do Relator e Membro da 
Comissão  de  Justiça  e  Redação,  do  Presidente  e  Relator  da  Comissão  de 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  do  Presidente  e  Relator  da  Comissão  de 
Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado o Parecer e o Projeto de Lei. 8. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 068/2003, que “Dispõe 
sobre  concessão  de  benefícios  para  pagamento  de  débitos  fiscais  em  atraso, 
estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, e dá outras providências.” 
Anexo  Parecer  Favorável  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação  e  Tributação, 
Finanças  e  Orçamentos.  Aprovado  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei. 9.  EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei nº 070/2003, que “Dispõe 
sobre contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse 
público,  e  dá  outras  providências.”  Anexo  Parecer  Favorável  em  Conjunto  do 
Relator e Membro da Comissão de Justiça e Redação, do Presidente e Relator da 
Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  do  Presidente  e  Relator  da 
Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado o Parecer e o Projeto 
de  Lei.  10.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA   o  Projeto  de  Lei  nº 
071/2003, que “Dispõe sobre criação de cargos no Quadro de Pessoal Permanente, 
e dá outras providências.” Anexo o Parecer Favorável em Conjunto das Comissões 
de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e Obras, Serviços e Bens 
Municipais.  Aprovado o Parecer e o Projeto de Lei. O Nobre Vereador João Paulo 
de Moraes Filho solicita a ordem e diz que, após melhor análise do Projeto de Lei 
em questão e apesar de não ter assinado o Parecer, gostaria de se retificar e assiná-
lo.  DE  AUTORIA  DO  PODER  LEGISLATIVO:  11.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO  ÚNICA   o  Projeto  de  Lei  nº  069/2003,  que  “Dispõe  sobre  a 
denominação  da  atual  Rua  “B”  do  Loteamento  Chácara  Santa  Bárbara,  no 
município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Anexo o Parecer Favorável 



em  Conjunto  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação  e  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais.  Aprovado  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei.  12.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO  ÚNICA   o  Projeto  de  Lei  nº  072/2003,  que  “Dispõe  sobre  a 
denominação  da  atual  Estrada  Municipal  conhecida  como  “João  Neroso”,  no 
município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Anexo Parecer Favorável 
em  Conjunto  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação  e  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais.  Aprovado  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei.  13.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2003, que “Dispõe 
nos moldes do artigo 39, § 4º cc. 37 incisos X e XI da Constituição Federal e Lei nº 
969/2000,  sobre  a  revisão  anual  das  remunerações  mensais  do  Prefeito  e  Vice 
Prefeito.”  Anexo  Parecer  Favorável  em  Conjunto  do  Relator  e  Membro  da 
Comissão  de  Justiça  e  Redação  e  do  Presidente  e  Relator  da  Comissão  de 
Tributação, Finanças e Orçamentos. Aprovado o Parecer e o Projeto de Decreto 
Legislativo. Fim do material dado a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser 
tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 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.  

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 18 de agosto de 2003.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO
1º Secretário
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