
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 18 de janeiro de 2006.

Às nove horas do dia dezoito 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  que  foi  solicitada  à  convocação através  do  Ofício nº 
003/2006/AARI/GP, de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Roberto Pereira 
da Silva e feita a devida convocação dos senhores Vereadores através do Ofício nº 002/2006, 
de  autoria  do  Excelentíssimo Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  senhor 
Reinaldo  Pereira.  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. 51  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 DO PODER EXECUTIVO: 1. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 020/2006, que “Dá nova redação ao § 
2º do Artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes em concordância com 
o Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal: Comissão de Justiça e Redação – 
Presidente Fernando Henrique Bolanho/ Relator Marcelo Silveira Mistroni/ Membro Carlos 
Alberto  Taino  Junior;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  –  Presidente 
Wellington Medeiros  de Assunção/  Relator  Jarbas  Ezequiel  de Aguiar/  Membro Érica de 
Queiroz; Comissão de  Ordem Econômica – Presidente Marcelo Silveira Mistroni/ Relator 
Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Érica de Queiroz. O senhor Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 020/2006. Aprovado na íntegra por 
maioria qualificada. A pedido do senhor Presidente, fica registrada a ausência do Vereador 
José  Maria  de  Siqueira  Junior.  DE  AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO:  2.  EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 001/2006, que  “Dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo a contratar 30 (trinta) professores de EMEF e 10 (dez)  
professores  de  EMEI  temporários  para  a  rede  municipal  de  ensino,  e  dá  outras 
providências.”  Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes em 
concordância com o Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal: Comissão de 
Justiça  e  Redação  –  Presidente  Fernando  Henrique  Bolanho/  Relator  Marcelo  Silveira 
Mistroni/  Membro  Carlos  Alberto  Taino  Junior;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos  –  Presidente  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Relator  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar/ Membro Érica de Queiroz; Comissão de    Ordem Econômica – Presidente Marcelo 
Silveira Mistroni/ Relator Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Érica de Queiroz. O 
senhor  Presidente  coloca  em  discussão  e  votação  única  o  Projeto  de  Lei   nº  001/2006. 
Aprovado por unanimidade, na íntegra o Projeto de Lei nº 001/2006.  DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO: 3.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei 
Complementar nº 001/2006,   que “Dispo  e sobre   a   alteração   dos  artigos 1º e 2º da Lei 



Complementar  nº  12  de  27  de  abril  de  2005,  que  dispõe  sobre  a  concessão de  Auxílio  
Alimentação aos  Servidores  Municipais,  e  dá outras  providências.”  Vereador  José Maria 
solicita a Ordem e diz: “Antes que sejam efetuadas as leituras dos pareceres, eu requeiro a  
Vossa Excelência, após ouvido o Colendo Plenário desta Câmara, para que o Projeto seja  
retirado  da  pauta  a  fim  de  que  seja  analisado  melhor,  uma  vez  que  esse  Projeto  está 
aumentando o valor e está tirando o benefício de diversos funcionários da rede municipal,  
que  são  os  da  EMEF.  Por  conta  disso,  é  que  requeiro  que  coloque  em votação o  meu  
requerimento.”  O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador 
José Maria,  ficando o mesmo aprovado por unanimidade do Colendo Plenário. Fica retirado 
da  pauta  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  001/2006.  DE  AUTORIA  DO  PODER 
EXECUTIVO:  4.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA o  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº  002/2006,  que  “Dispõe  sobre  a  alteração  do  artigo  14,  da  Lei  
Complementar  nº  01,  de  30  de  maio  de  2003,  que  dispõe  sobre  criação,  organização e  
competência  da  Procuradoria  Geral  do  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  
providências.”  Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes em 
concordância com o Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal: Comissão de 
Justiça  e  Redação  –  Presidente  Fernando  Henrique  Bolanho/  Relator  Marcelo  Silveira 
Mistroni/  Membro  Carlos  Alberto  Taino  Junior;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos  –  Presidente  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Relator  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar/ Membro Érica de Queiroz. O senhor Presidente coloca em discussão e votação única 
o  Projeto  de  Lei   Complementar  nº  002/2006.  Aprovado por  unanimidade,  na  íntegra,  o 
Projeto de Lei Complementar nº 002/2006. DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 5. 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 002/2006, que “Dispõe sobre 
a criação de cargos na Estrutura Administrativa da Prefeitura, e dá outras providências.”  
Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes em concordância com 
o  Parecer  da  Procuradoria  Jurídica  da  Câmara  Municipal,  com  as  seguintes  Emendas 
Modificativas:  Artigo 1º - Ficam criados quatro cargos de coordenador pedagógico,  
referência 13, provimento em comissão. Artigo 2º - Os cargos em comissão criados 
no artigo anterior, serão ocupados por candidatos que deverão apresentar propostas 
de trabalho e currículos para análise dos docentes da unidade escolar.  Parágrafo 
Primeiro – Não havendo candidatos da própria unidade escolar poderá concorrer  
candidato de outra unidade.  Parágrafo Segundo – A nomeação do Coordenador  
Pedagógico será feita pelo Prefeito Municipal à vistas da proposta do Diretor da  
escola, devidamente instruída com a documentação que comprove o atendimento  
aos  requisitos  estabelecidos.  Parágrafo  Terceiro –  São  requisitos  para  o 
provimento do cargo de Coordenador Pedagógico: Inciso I – Licenciatura plena em 
pedagogia com habilitação específica em educação; Inciso II – Ter no mínimo dois  
anos  de  exercício  em  cargo  de  magistério  público  ou  particular;  Inciso  III  – 
Pertencer  ao quadro de magistério público de Biritiba Mirim e de preferência na 
unidade escolar.  Artigo 4º  -  A carga horária diária do Coordenador Pedagógico  
será de oito horas distribuídas de forma a atender todos os períodos na Unidade 
Escolar,  inclusive  das  classes  das  escolas  vinculadas.  Artigo  5º -  O  cargo  de 
Coordenador  Pedagógico  não comporta  a  substituição.  Artigo 6º -  Ocorrendo a 
exoneração, o docente deverá assumir de imediato o cargo ao qual é titular. Artigo 
7º -  O cargo de Coordenador Pedagógico já existente no quadro de pessoal  da  
Prefeitura, deverão estabelecer os critérios estabelecidos neste Projeto de Lei para  
a sua nomeação. Artigo 8º - As despesas constantes com a execução da presente 



lei, correrão por conta das dotações próprias   do   orçamento   vigente.  Artigo 9º - 
Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O senhor Presidente 
diz: “Houve um erro no parecer, vou dar um intervalo para que o mesmo seja corrigido.”  
Vereador José Maria solicita a Ordem e diz: “Antes de dar o intervalo, com relação a carga  
horária, me parece que está escrito oito horas diárias e quarenta horas semanais? Vereador 
Jarbas: “Isso,  oito  horas  diárias  e  quarenta  horas  semanais.”  Presidente  da  Câmara: 
“Houve um erro no final, que era para ter suprimido e ele não suprimiu, é um erro simples  
mas tem que ser corrigido para que seja votado corretamente. Então, vou deixar de fazer a  
votação deste Projeto e vou passar para o próximo e vou encaminhar este Projeto novamente  
ao  Jurídico,  ainda hoje  ele  corrige  e  nós  votaremos  de  imediato.”  DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
003/2006,  que  “Dispõe sobre autorização ao Poder  Executivo a abrir  Crédito  Adicional  
Suplementar,  e  dá  outras  providências.”  Leitura  do  Parecer  favorável,  em conjunto,  das 
Comissões Permanentes em concordância com o Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara 
Municipal: Comissão de Justiça e Redação – Presidente Fernando Henrique Bolanho/ Relator 
Marcelo Silveira Mistroni/ Membro Carlos Alberto Taino Junior; Comissão de Tributação, 
Finanças  e  Orçamentos  –  Presidente  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Relator  Jarbas 
Ezequiel de Aguiar/ Membro Érica de Queiroz. O senhor Presidente coloca em discussão e 
votação única o Projeto de Lei  nº 003/2006. Aprovado por unanimidade, na íntegra, o Projeto 
de Lei   nº  003/2006.  O senhor  Presidente  solicita  que aguardem um pouco o Parecer  da 
Procuradoria Jurídica, com relação ao Projeto de Lei nº 002/2006. Decorridos alguns minutos, 
o Nobre  Vereador Marcelo solicita a Ordem e diz:  “Enquanto aguardamos o reinício da 
Sessão que aguarda o Parecer da Procuradoria Jurídica, gostaria de pedir aos presidentes  
das Comissões para que já passassem os horários das reuniões que nós teremos para análise  
dos projetos,  se  vai  continuar na quinta-feira às dez horas,  se vai  ter  alguma mudança,  
Vereador Fernando, Vereador Wellington, Vereador Jarbas, e uma é presidida por mim e  
outra  pelo  Vereador  José  Maria?”  Presidente  da Câmara: “Quero  que  os  Vereadores  
presentes, o Inho, Érica, Marcio, Fernando, Jarbas, Wellington e José Maria se pronunciem  
com relação a essa questão de dia e horário porque nós temos que buscar um dia que seja  
melhor para todos ou que pelo menos não seja tão ruim. Fica aberta a discussão para que os  
Vereadores, tendo em vista que há tempo ainda suficiente, tentar achar um consenso da data  
e horário, então fica aberta aos Vereadores.”  Vereador Marcelo: “Acho que nas terças-
feiras às dez horas, seria bom porque nós teríamos ainda a semana toda para discutirmos  
alguma coisa do projeto e não ficaria tão corrido, tendo em vista que temos quinta e sexta-
feira só e depois sábados e domingos não temos expediente na Câmara e na segunda-feira já  
entram os projetos em deliberação  e votação. Então, eu acho que se nós fizéssemos na terça,  
para mim, no meu entendimento seria um dia bom, no horário de dez horas.” Presidente da 
Câmara: “Eu peço aos Vereadores presentes que se manifestem quanto ao horário, se todos  
estão de acordo ou tem uma data ou horário diferentes, para que a Presidência possa decidir  
em conjunto com os Vereadores.” Vereadora Érica: Para mim não dá esse dia e horário,  
pois  eu  tenho  HTPC toda  terça-feira,  das  dez   horas  ao  meio  dia.”  Vereador  Jarbas: 
“Provavelmente o meu será nesse dia e horário também.” Presidente da Câmara: “Para o 
Vereador Jarbas e a Vereadora Érica há um impedimento. Então, dou uma sugestão: quarta-
feira é possível para todos a reunião das Comissões? Dá para se tomar uma decisão na  
quarta,  tem quinta  e  sexta  para  dar  uma refletida  melhor,  da  mesma forma que  nós  já  
decidimos anteriormente nas reuniões das Comissões, e às vezes a gente passa desapercebido  
um dado importante e tem que se fazer uma revisão. Acho que seria esse o tempo hábil para 



se  fazer  a  revisão.”  Vereador  José  Maria: “Até  porque  Vossa  Excelência  baixou  uma 
Portaria dizendo que os expedientes da  Câmara  têm  que  ser  protocolados até as dezessete  

horas das quintas-feiras. Na terça-feira seria melhor, mas se existe esse impedimento temos  
que estar adequando.” Presidente da Câmara: “Na terça-feira a tarde dá? Pessoal, eu vou 
deixar  aberta  aqui  também  uma  outra  possibilidade:  de  repente,  em  decorrência  da  
disponibilidade, nós podemos até fazer as reuniões a noite, acho que não há óbice legal nesse  
sentido e atenderia as necessidades dos Vereadores, se eu entender que é necessário. Vocês  
acham melhor durante o dia? Então está bem.”  Vereador Marcelo: “Senhor Presidente,  
acho que  às  vezes  nós  precisamos  de  alguma coisa  da  Secretaria  e  o  senhor  teria  que  
disponibilizar  funcionário  para  essa  reunião.  Acho  que  na  terça-feira  a  tarde,  se  todos  
estiverem de acordo, seria bom.” Vereador Fernando: “Se todos estiverem de acordo, da  
Comissão  a  qual  sou  Presidente,  que  seja  na  terça-feira  a  tarde,  eu  estou  de  acordo 
também.” Presidente da Câmara: “Acho que fechou o acordo de terça-feira a tarde. Qual  
horário?” Vereador Fernando: “Às duas horas.” Marcelo: “Às quatorze horas.” Vereador 
Marcio: Só que eu acho que o ideal era sugerir ao Jurídico para deixar o parecer antes 
porque nesse horário ele não está aqui.” Vereador Fernando: “Pedir então que ele venha a 
tarde nas terças-feiras.” Vereador Marcio: “Ou deixar o parecer pronto do Jurídico ou ele  
estar  mudando  o  horário  e  vir  a  tarde  na  terça-feira.”  Presidente  da  Câmara: “Nós 
faremos uma reunião após a Sessão Extraordinária com o Jurídico e com a Diretora para  
que ela passe todas as informações da forma como vai funcionar em 2006, para que todos  
tenham  a  possibilidade  de  se  manifestar,  concordando,  discordando  ou  melhorando  as  
propostas  de  trabalho  para  2006.”  Vereador  Marcio: “Mas  então,  se  a  reunião  das 
Comissões é a tarde, o ideal é ter o parecer do Jurídico ou o Jurídico vir a tarde para que  
possamos tirar algumas dúvidas.”  Presidente da Câmara:  “Eu não ia tratar no assunto 
neste  momento,  mais  é  oportuna  a  colocação  do  Vereador  Marcio  e  nós  já  estamos  
providenciando que todos os Projetos de Lei, todos eles passarão pelo Jurídico antes dos  
Pareceres das Comissões, para que os Vereadores possam ter um embasamento legal e poder  
melhor se orientar. Então ficou fechado terças-feiras, às quatorze horas. Ótimo.” Presidente 
da Câmara: “Gostaria que os senhores Vereadores assinassem o Parecer novamente, pois  
houve um erro e já foi corrigido. Só que vai ser lido novamente o parecer inteiro para que  
não haja problema.” Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes 
em concordância com o Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, referente ao 
Projeto  de  Lei  nº  002/2006,  que  “Dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  na  Estrutura 
Administrativa   da  Prefeitura,  e  dá  outras  providências.”,  com  as  seguintes  Emendas 
Modificativas:  Artigo 1º - Ficam criados quatro cargos de coordenador pedagógico,  
referência 13, provimento em comissão. Artigo 2º - Os cargos em comissão criados 
no artigo anterior, serão ocupados por candidatos que deverão apresentar propostas 
de trabalho e currículos para análise dos docentes da unidade escolar.  Parágrafo 
Primeiro – Não havendo candidatos da própria unidade escolar poderá concorrer  
candidato de outra unidade.  Parágrafo Segundo – A nomeação do Coordenador  
Pedagógico será feita pelo Prefeito Municipal à vistas da proposta do Diretor da  
escola, devidamente instruída com a documentação que comprove o atendimento  
aos  requisitos  estabelecidos.  Parágrafo  Terceiro –  São  requisitos  para  o 
provimento do cargo de Coordenador Pedagógico: Inciso I – Licenciatura plena em 
pedagogia com habilitação específica em educação; Inciso II – Ter no mínimo dois  
anos  de  exercício  em  cargo  de  magistério  público  ou  particular;  Inciso  III  – 
Pertencer  ao quadro de magistério público de Biritiba Mirim e de preferência na 



unidade escolar.  Artigo 4º  -  A carga horária diária do Coordenador Pedagógico  
será de oito horas distribuídas de forma a atender todos os  períodos   na    Unidade  
Escolar, inclusive das classes das escolas 

vinculadas.  Artigo  5º -  O  cargo  de  Coordenador  Pedagógico  não  comporta  a 
substituição.  Artigo 6º - Ocorrendo a exoneração, o docente deverá reassumir de 
imediato o cargo ao qual é titular. Artigo 7º - O cargo de Coordenador Pedagógico 
será existente no quadro de pessoal da Prefeitura, deverão estabelecer os critérios 
estabelecidos neste Projeto de Lei para a sua nomeação. Artigo 8º - As despesas 
constantes  com  a  execução  da  presente  lei,  correrão  por  conta  das  dotações 
próprias do orçamento vigente.  Artigo 9º - Esta entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. As emendas foram propostas pelas 
seguintes  Comissões: Comissão  de  Justiça  e  Redação  –  Presidente  Fernando  Henrique 
Bolanho/ Relator Marcelo Silveira Mistroni/ Membro Carlos Alberto Taino Junior; Comissão 
de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  –  Presidente  Wellington  Medeiros  de  Assunção/ 
Relator Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro Érica de Queiroz; Comissão de  Obras, Serviços 
e  Bens  Municipais  –  Presidente  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Fernando  Henrique 
Bolanho/  Membro  Marcio  Aparecido  Cardoso;  Comissão  de  Ordem  Social  –  Presidente 
Marcelo  Silveira  Mistroni/  Relator  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Membro Érica  de 
Queiroz.   O  Vereador José Maria solicita  a  Ordem e diz:  “Gostaria de saber  em qual  
Comissão eu sou Presidente?” Presidente da Câmara: “O nobre Vereador é Presidente da  
Comissão de Ordem Social” Vereador José Maria: “Se eu não estou enganado, o Vereador  
Jarbas leu ‘Ordem Social’”  Presidente da Câmara: “Se o senhor não se importar que eu 
faça a correção verbal, não há problema?”  Vereador José Maria: “Tudo bem.”Presidente 
da Câmara: “Então fica corrigida a presidência da Comissão de Ordem Social para que 
conste o nome do Vereador José Maria de Siqueira Junior.” Vereador José Maria: “Eu não 
sei se os nomes dos demais membros estão corretos também.” Presidente da Câmara: “Eu 
solicito ao Primeiro Secretário que faça novamente a leitura das Comissões para não termos 
problemas e para que seja constado no Parecer.” O senhor Primeiro Secretário faz a leitura 
das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação – Presidente Vereador Fernando 
Henrique Bolanho/ Relator Vereador Marcelo Silveira Mistroni/   Membro   Vereador   Carlos 
Alberto   Taino   Junior;   Comissão de Tributação,  Finanças e  Orçamentos – Presidente 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ 
Membro Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de  Obras, Serviços e Bens Municipais – 
Presidente  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho/  Membro  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso;  Comissão  de  Ordem  Social  – 
Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Membro  Vereadora   Érica  de  Queiroz;   Comissão  de  Ordem  Econômica  – 
Presidente Vereador Marcelo Silveira Mistroni/  Relator Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Membro Vereadora   Érica  de Queiroz.  Vereador  Marcio Aparecido Cardoso 
solicita a Ordem e diz: “Foi citado o meu nome nas Comissões só que este Vereador  é contra 
o Parecer, então é por isso que não assinei o Parecer do Projeto.”  Presidente da Câmara: 
“Fica constando o voto em contrário do Vereador Marcio Aparecido Cardoso com relação  
ao Parecer em conjunto.” Vereador José Maria: “Este Vereador também não assinará esse  
Parecer pela simples razão de entender que deveriam ser sete coordenadores com relação  
aos demais eu sou a favor, só com relação a esse fato, por causa disso é que sou contrário a  
esse Parecer.”  Presidente da Câmara: “Fica registrado o voto em contrário do Vereador 
José Maria de Siqueira Junior com relação ao Parecer em conjunto.” Vereador Carlos 



Alberto: “Só  para  constar  também,  que  este  Vereador  é  a  favor  do  Projeto  na  íntegra, 
contrário à emenda.”  Presidente da Câmara: “Fica registrado também o voto contrário do  
Vereador ‘Inho’ . Não havendo mais discussão, o senhor Presidente coloca em votação   única 

o  Projeto  de  Lei  nº  002/2006  que  “Dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  na  Estrutura 
Administrativa da Prefeitura,  e dá outras providências.”,  com as Emendas Modificativas 
propostas pelas Comissões, declarando o mesmo APROVADO. Vereador Marcio solicita a 
Ordem para fazer uso da palavra, mas a gravação foi prejudicada. Em resposta ao Vereador 
Marcio o senhor Presidente diz: “Eu entendo, senhor Vereador, que não há necessidade de  
constar o voto do Presidente porque eu mesmo estou declarando aprovado, e se eu estou  
declarando aprovado é que meu voto é favorável, não é verdade? Estou declarando o meu 
voto favorável por esse motivo que eu já disse. Toda vez que eu falar aprovado é porque o 
meu voto  é  favorável.”  Vereador José  Maria: “Pelo  fato  de  ter  havido  um empate,  só  
gostaria  que  fosse  consignado  em  ata  que  houve  um  empate  e  que  Vossa  Excelência 
desempatou.”  Presidente  da Câmara: “Acatando o pedido  do Vereador José Maria  de  
Siqueira Junior, peço que conste em ata o empate e que fique constando o voto contrário do 
Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior,  do  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  da  
Vereadora  Érica  e  do  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso,  e  que  a  Presidência  vota  
favorável ao Parecer em Conjunto, ficando aprovado dessa maneira. Deixo aberta a palavra  
aos Vereadores que quiserem fazer o uso.” Não havendo nenhum Vereador que queira fazer o 
uso da palavra,  findando o 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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