
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 16 de janeiro de 2006.

Às nove horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e seis, 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 
10ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a 
realização  da  Sessão  Extraordinária  convocada  através  do  Ofício  nº  001/2006  pelos 
Excelentíssimos Vereadores Reinaldo Pereira, Presidente; Marcelo Silveira Mistroni, Vice-
Presidente;  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  1º  Secretário;  Fernando  Henrique  Bolanho,  2º 
Secretário; Wellington Medeiros de Assunção, Vereador. Assumiu a direção dos trabalhos, o 
Senhor  Vereador  REINALDO  PEREIRA,  Presidente  da  Câmara  que  convidou  a  mim, 
Vereador JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, 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,  apostas às fls. 50 (verso), do livro n.º IX 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 membros da 
Câmara. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente,  invocando a proteção de Deus, nos termos 
regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos  da  presente  Sessão,  passando-se  de  pronto  ao 
material de convocação. ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA o Projeto de Resolução nº 001/2006, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 88 do 
Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim.”  Leitura  da  Justificativa  ao 
Projeto de Resolução nº 001/2006. Leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa de 
Leis que opina pela sua normal tramitação. Aprovado por unanimidade do Plenário, o Projeto 
de Resolução nº 001/2006, que “Dispõe sobre a alteração do artigo 88 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Biritiba Mirim.”  2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto  de  Resolução  nº  002/2006,  que  “Dispõe  sobre  a  constituição  das  Comissões 
Permanentes da Casa.” Leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica que opina pela sua normal 
tramitação. Antes da votação, o Nobre Vereador José Maria solicita a Ordem e diz: “Gostaria 
de deixar registrado que na reunião que tivemos na sexta-feira eu manifestei a minha posição  
de que sou contra a esse Projeto, então, gostaria que registrasse que sou contra ao Projeto,  
única e exclusivamente porque este Projeto não tem efeito retroativo.”  O senhor Presidente 
coloca em votação o Projeto de Resolução nº 002/2006. Aprovado por maioria de votos. O 
senhor Presidente da Câmara, Vereador Reinaldo Pereira diz:  “Conforme acordo celebrado 
entre o Vereador José Maria de Siqueira Junior e a Vereadora Érica de Queiroz, a Mesa 
tomou  a  posição  de  retirar  o  Projeto  de  Resolução  nº  003/2006,  que  trata  sobre  a  
transferência  de  gabinetes  dos  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim.  
Aproveitando a oportunidade, gostaria de deixar registrada a convocação para o dia dezoito  
de janeiro de 2006, às nove horas,   sobre   o    Projeto   de    Emenda   à   Lei  Orgânica   nº  
020/2006,   Projeto de Lei Complementar nº 001/2006, Projeto de Lei Complementar nº  
002/2006, Projeto de Lei nº 001/2006, Projeto de Lei nº 002/2006. Após o término da Sessão  
Extraordinária eu gostaria que os Vereadores não fossem embora para que nós possamos  
fazer uma reunião rápida para que todos vocês tomem conhecimento dos Projetos e também  
para fazermos os pareceres, tendo em vista que a Sessão Extraordinária para quarta-feira já  
está em cima da hora e nós temos apenas um dia de folga para darmos o parecer, então antes  



de terminarmos a Extraordinária faço a convocação e pediria que todos assinassem a folha  
convocação. Deixo a palavra aberta para quem quiser fazer uso.”  Vereador José Maria de 
Siqueira Junior pede permissão ao Presidente da Câmara para fazer o uso da palavra, sentado 
em seu  lugar.  Com  a  palavra,  o  Presidente  da  Câmara,  Vereador  Reinaldo  Pereira:  “O 
Vereador,  em relação as Comissões,  ele  fez um comentário se haveria a necessidade de  
desempatar ou não a votação. Tendo em vista que foi o Presidente que fez o Projeto de  
Resolução e eu declarei aprovado, é porque o meu voto é favorável,  para que não haja  
nenhuma dúvida, as Comissões Permanentes foram aprovadas como eu disse.”  Vereador 
José  Maria:  “Só  com  relação  ao  fato  dos  gabinetes:  eu  e  a  Vereadora  Érica,  nós  
conversamos com relação a esse detalhe, nós tivemos uma reunião na sexta-feira que Vossa 
Excelência convocou e nós entendemos que realmente a gente, para que se desenvolva um  
trabalho harmônico aqui e que não continue essa guerra interna entre nós, achamos  por  
bem estarmos cedendo os nossos gabinetes para que Vossa Excelência faça uso deles, como 
Vossa  Excelência  mesmo falou,  para  fazer  a  reestruturação  da  Câmara.  Só  gostaria  de 
deixar  consignado  que  este  Vereador,  José  Maria  de  Siqueira  Junior,  está  fazendo  e  
exercendo esse ato porque nós conversamos na sexta-feira, nós entramos num acordo e eu  
achei por bem estar cedendo o meu gabinete, só que eu não estou fazendo isso, quero deixar 
registrado, em razão dos atos que foram realizados pela Mesa Diretora e tampouco por esse  
Projeto de Resolução. Estou fazendo porque eu entendo que é para o bom andamento do  
trabalho da Câmara e também pela conversa que eu tive com Vossa Excelência e com os  
demais Vereadores que estavam presentes e eu achei por bem estar cedendo o gabinete, uma 
vez que o trabalho será exercido em outro gabinete da mesma forma.” Presidente da Câmara, 
Vereador Reinaldo: “Muito obrigado senhor Vereador. Se a Vereadora Érica quiser fazer o 
uso da palavra. Não quer? Então, diante da postura do Vereador José Maria de Siqueira Junior 
e Vereadora Érica de Queiroz, a Presidência, em nome da Mesa, agradece a colaboração e nos 
sentimos muito honrados com a posição dos Nobres Vereadores que enobrecem os trabalhos 
desta Casa Legislativa.  Fim do material dado a Ordem do Dia e 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.  

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 06 de fevereiro de 2006. 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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