
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 18 de novembro de 2003.

Às dezesseis horas do dia dezoito de novembro 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. 144, 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 abertos os trabalhos, passando-
se de pronto ao material de convocação, solicitado pelo Poder Executivo, através do Ofício nº 
250/2003-GP, de 13 de novembro de 2003. ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Lei  nº 087/2003, 
“Dispõe  sobre  a  remuneração  de  professores  da  rede  do  Ensino  Fundamental  que  realizam 
Projetos  Sócioeducativos”.  Anexo  Parecer  Favorável  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação; 
Tributação, Finanças e Orçamentos; e Comissão de Ordem Social. Aprovado por unanimidade o 
Parecer e o Projeto de Lei. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem e diz: 
“Não é nem para discussão, é apenas para informar aos Professores que se encontram nesta Casa. 
Este  Projeto  de  Lei  não  se  refere  ao  abono,  é  uma  remuneração  que  o  Poder  Executivo 
encaminhou a esta Casa referente aos Projetos Sócioeducativos.  O Projeto com referência ao 
abono será votado em seguida.”  2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei 
nº  088/2003,  que  “Dispõe sobre  a  autorização do Município receber  doação de materiais  de 
construção.” Anexo Parecer Favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças 
e Orçamentos; e Ordem Social. Aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei. 3. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 089/2003, que “Dispõe sobre criação 
de cargos no Quadro de Pessoal Permanente, 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 unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei. 4. EM DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 090/2003, que “Dispõe sobre alteração do texto dos 
artigos 1º e 2º e parágrafo único da Lei 1.186, de 12/11/2003, e dá outras providências.” Anexo o 
Parecer Favorável, em Conjunto, com a Emenda Modificativa ao texto do artigo 1º proposta pelo 
Relator  e  Membro  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação;  pelo  Presidente  da  Comissão  de 
Tributação, Finanças e Orçamentos; e pela Presidente da Comissão de Ordem Social. Antes da 
votação, o Nobre Vereador solicita a Ordem e diz: “Só para consignar em Ata, eu não abstive o 
meu voto, eu votei contra o Parecer. Gostaria que Vossa Excelência solicitasse a leitura do Ofício 
nº 30-DA, o qual o Prefeito informa que não são                R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) 
o valor para ser rateado no abono. Só para que os professores tenham ciência do valor.” O Sr. 
Presidente solicita que o 1º Secretário faça a leitura do Ofício nº 30-DA, da Prefeitura Municipal 
de Biritiba Mirim. Após a leitura, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer com a Emenda 
Modificativa ao texto do artigo 1º do Projeto de Lei nº 090/2003. Rejeitado por maioria de votos. 
Votaram contrários ao Parecer,  os Vereadores:  Augusto Pinto de Faria Filho,  Carlos Alberto 
Taino Junior, Donizeti Assis de Siqueira, Genivaldo Leite da Cunha, João Paulo de Moraes Filho, 
Juvenil Rodrigues de Oliveira e Lourival Bispo de Matos. O Sr. Presidente coloca em votação o 



Projeto de Lei nº 090/2003, sem Emenda, no seu texto original. Aprovado por unanimidade o 
Projeto de Lei. Fim do material dado a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna no 
tempo  regimental  destinado  às  explicações  pessoais:  1.  Carlos  Alberto  Taino  Junior: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra; 2. Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu, dispensou o 
uso da palavra e disse: “Gostaria apenas de fazer uma observação para que os professores fiquem 
sabendo  que  acaba  de  ser  aprovado  o  abono  apenas  aos  professores,  além  de  R$  300,00 
(Trezentos  Reais)  que  vai  ser  dado  como  remuneração  aos  professores  que  fazem  Projetos 
Sócioeducativos.”;  3.  Genivaldo Leite da Cunha: Agradeceu e dispensou o uso da palavra;  4. 
João Paulo  de  Moraes  Filho:  Agradeceu e  dispensou o uso  da  palavra;  5.  José Maria de 
Siqueira Junior:  Agradeceu e  dispensou o uso da palavra;  6.  Marcio Aparecido Cardoso: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra; 7. Rubens Bueno Filho: Agradeceu e dispensou o uso 
da palavra. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente fez a Leitura do Ofício nº 
0255/03-GP  que  convida  os  Srs.  Vereadores  a  participarem  da  explanação  da  Professora 
Arquiteta Drª Eulália Portela, da Universidade Braz Cubas, sobre o Projeto de Lei nº 080/2003 
que “Institui o Plano Diretor do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Após, o 
Sr. 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 24 de novembro de 2003.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO
1º Secretário
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