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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 15 de janeiro de 2007. 
 
Às dezessete horas do dia quinze de janeiro de dois mil e sete, 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 convocada 
através do Ofício nº. 010/2007 – Circular, de autoria dos Senhores Vereadores Carlos 
Alberto Taino Junior, Benedito Donizete de Almeida, José Maria de Siqueira Junior e 
Vereadora Érica de Queiroz. Assumiu a direção dos trabalhos, o Senhor Vereador 
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, Presidente da Câmara que convidou a mim, 
Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, 1º Secretário, para os trabalhos de 
secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou que fosse 
feita à chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal.  Feita 
esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas dos presentes, apostas às fls. 100 do livro 
nº. 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 senhor Presidente, invocando a proteção de 
Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão, passando-
se de pronto ao material de convocação: 1) Leitura do Ofício nº. 010/2007, que convoca os 
senhores Vereadores para a Sessão Extraordinária. Leitura feita pela 2ª Secretária, 
Vereadora Érica de Queiroz. AUTORIA DA MESA DIRETORA: 1) Leitura do Projeto 

de Resolução nº. 001/2007 – “Dispõe sobre a constituição das Comissões Permanentes da 
Câmara Municipal, e dá outras providências.” Após a leitura do Projeto de Resolução nº. 
001/2007, o senhor 1º Secretário, Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a 
ordem e diz: “Senhor Presidente: eu requeiro a Vossa Excelência, com relação a este 
Projeto de Resolução, sejam desconsiderados os cargos colocados nos Artigos 1º, 2º, 3º e 
4º, uma vez que o Regimento Interno determina que a escolha desses cargos deve ser feita 
pelos próprios membros indicados por Vossa Excelência. Com base nisso, peço que o 
Projeto de Resolução seja votado e desconsiderados esses cargos, somente com os nomes 
dos Vereadores indicados.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento de 
emenda plenária do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior. Antes da votação, o 
Nobre Vereador Wellington solicita a ordem e pede esclarecimento, pois não entendeu. O 
Vereador José Maria diz: “O Regimento Interno determina que a indicação dos membros 
seja feita pelo Presidente da Câmara e que a escolha dos cargos dentro da Comissão seja 
feita entre os membros escolhidos. Então, estou pedindo para excluir, pois no Projeto foi 
mencionado Presidente, Relator e Membro; então, que seja excluído isso e sejam votados 
os membros indicados, e aí a escolha dos cargos será feita pelos próprios membros em 
reunião que irão fazer.” Senhor Presidente: “De acordo como se encontra no Regimento 
Interno, eu peço uma pausa da Sessão por quinze minutos, para que possamos eleger 
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dentro do Artigo 1º, onde se encontram Vereador Reinaldo Pereira, Vereadora Érica de 
Queiroz e Vereador Wellington Medeiros de Assunção; no Artigo 2º: José Maria de 
Siqueira Junior, Vereador Benedito Donizete de Almeida e Vereador Fernando Henrique 
Bolanho; Artigo 3º: Vereador Benedito Donizete de Almeida, Vereador José Maria de 
Siqueira Junior e Vereador Marcelo Silveira Mistroni; Artigo 4º: Vereadora Érica de 
Queiroz, Vereador Reinaldo Pereira e Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. Solicito que 
façam a votação entre os membros para a escolha dos cargos.” O Vereador José Maria 
solicita a ordem e diz: “Peço a Vossa Excelência que coloque em votação o requerimento 
deste Vereador e que, sendo aprovado, o Projeto de Resolução seja votado de acordo com 
o requerimento, e assim, após a aprovação ou não, faça-se, no caso, a pausa para que os 
membros se reúnam e façam a escolha dos cargos.” O senhor Presidente coloca em 
votação o requerimento do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior para que sejam 
desconsiderados os cargos colocados nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º. APROVADO O 
REQUERIMENTO. O senhor Presidente solicita que seja suspensa a Sessão por quinze 
minutos para que seja discutido o Projeto de Resolução nº. 001/2007. Antes da suspensão 
da Sessão, o Vereador Wellington solicita a ordem e diz: “Gostaria de mencionar o 
seguinte: se foi respeitada a proporcionalidade nas Comissões, dos partidos desta Casa. 
PV e PSDB são dois membros cada um e só foram para uma Comissão, e teve partido que 
só tem um representante aqui e faz parte de duas Comissões. Só queria registrar isso.” O 
senhor Presidente suspende a Sessão. Retomando os trabalhos da Sessão, o senhor 
Presidente solicita ao senhor 1º Secretário que faça a chamada dos senhores Vereadores 
presentes. Feita esta, apurou-se que havia quorum legal para as deliberações, face ao 
comparecimento da totalidade dos membros. Dando prosseguimento à Sessão, o senhor 
Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 001/2007, 
que Dispõe sobre a constituição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, e 
dá outras providências, com a emenda proposta pelo Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira Junior, que desconsidera os cargos de Presidente, Relator e Membro 
mencionados nos artigos do Projeto de Resolução. O Nobre Vereador Wellington 
solicita a ordem para discussão e diz: “Até hoje não houve nenhuma discussão, eu não 
participei de nenhuma discussão. Citaram o meu nome, o do Vereador Reinaldo e o da 
Vereadora Érica, para fazermos à votação da Comissão, isso está registrado em Ata.” O 
Vereador Reinaldo diz: “É só para membros, são três membros em cada Comissão.” 
Senhor Presidente: “São os membros em cada Comissão como foi citado nos Artigos 1º, 
2º, 3º e 4º...” Vereador Wellington: “Então, aí os membros vão se reunir e fazer a 
eleição? Não vai ser hoje isso?” Senhor Presidente: “Sim, vai ser hoje.” O Vereador 
Jarbas solicita a ordem e diz: “Gostaria de saber se há possibilidade de eu estar 
participando da Comissão de Ordem Social que está junto com a de Obras, porque eu sou 
professor e a comissão da educação está junta. Aqui no Regimento pede que seja assim: 
“...na indicação dos membros, o indicante levará em conta a satisfação e desempenho das 
suas comissões em suas diferentes atribuições, observando necessariamente a 
especialidade ou vocação do escolhido.” O senhor Presidente diz: “O Nobre Vereador 
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Jarbas, gostaria já de fato, como já se encontram os nomes nos artigos, que outros 
Vereadores já fizeram seus pedidos nesta Casa dentro do prazo legal e Vossa Excelência, 
não tendo se manifestado, é por isso que está em outra Comissão.” Vereador Jarbas: “Eu 
me manifestei. Hoje a Juliana falou que eu me manifestei de maneira errada, me pediu 
para estar refazendo...” Vereador Fernando: “O manifesto do Vereador, o meu também e 
do Vereador Marcelo, pode ter sido de forma equivocada reconhecido por Vossa 
Excelência, mas foi feito dentro do prazo legal sim, que são dez dias úteis no prazo do 
retorno da Sessão, não fala do início da Sessão. E como o Vereador falou também: eu 
também solicitei para a Justiça e Redação, tendo em vista que sou Bacharel em Direito, e 
gostaria de participar da Justiça e Redação. E, além do mais, acho que tem um Decreto do 
Prefeito sobre o Vereador Benedito Donizete de Almeida, que ele não poderia participar 
de nenhuma Comissão, mas ele está participando das Comissões. Eu sei que foi baixado 
um Decreto hoje, já revogou o Decreto dia doze.” Vereador Marcelo: “Se o Decreto foi 
revogado hoje, ele também não estava de forma legal para participar, para ser indicado 
conforme foi indicado, certo?” Senhor Presidente: “Nobre Vereador Marcelo: ele 
poderia participar desde que não estivesse dentro do horário de expediente em que 
estivesse trabalhando, então, não haveria impedimento.” Vereador Fernando: “Mas o 
Decreto não fala isso.” Vereador Marcelo: “O Decreto não fala isso, Inho.”  Vereador 
José Maria: “Fala sim.” Vereador Marcelo: “Não. Aonde diz aí no Projeto de Resolução 
que as Comissões vão se reunir em outro horário?O horário é definido dentro, em 
consenso com os Vereadores da Comissão.” Vereador José Maria: “Eu entendo que o 
Regimento Interno está aí para ser cumprido. Se você ler o Regimento Interno vai ver que 
quem define o horário é o Presidente da Comissão.” Vereador Marcelo: “Mas nós já 
temos o Presidente da Comissão que vai participar o ‘Zetão?” Vereador José Maria: 
“Quem for o Presidente vai fazer a nomeação. Não estou dizendo que vai ser ele ou 
qualquer outra pessoa, quem for o presidente que vai nomear o dia e horário, é isso que 
diz o Regimento Interno.” Vereador Marcelo: “Então, ainda não temos. É por isso que a 
gente está indagando. Da mesma forma eu,  formado em Economia, pedi a Comissão de 
Tributação e Finanças e foi dado a de Obras para mim.” Vereador Wellington: “Eu só 
quero constar o meu voto em separado, ratificando isso que os Nobres Vereadores 
falaram: o Vereador ‘Zetão’, são nove vereadores, o Presidente de cada Comissão não 
pode se manifestar em relação a um em detrimento de oito, exatamente escolhendo o 
horário que convier para esse Vereador. Então, eu acho que já está sendo até uma coisa 
dirigida, e se ocorrer isso aí eu já quero deixar registrado aqui que vai ser exatamente em 
atendimento a isso.” Terminada a discussão, o senhor Presidente coloca em única votação 
o Projeto de Resolução nº. 001/2007, que “Dispõe sobre a constituição das Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal, e dá outras providências”. Sendo o resultado da 
votação: QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS e QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS, 
havendo empate, o senhor Presidente desempata votando FAVORÁVEL ao Projeto 
de Resolução nº. 001/2007, ficando  APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. O 
Vereador Reinaldo Pereira solicita que seja consignado o voto contrário de cada um dos 
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Vereadores. O Vereador Marcelo solicita que também seja consignado o voto favorável de 
cada um dos Vereadores. O senhor Presidente consigna os votos: VOTOS FAVORÁVEIS 
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2007 – Vereadores: Reinaldo Pereira; Érica 
de Queiroz; José Maria de Siqueira Junior; Benedito Donizete de Almeida; e Carlos 
Alberto Taino Junior./ VOTOS CONTRÁRIOS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 
001/2007 – Vereadores: Fernando Henrique Bolanho; Jarbas Ezequiel de Aguiar; Marcelo 
Silveira Mistroni; e Wellington Medeiros de Assunção. O senhor Presidente suspende a 
Sessão por quinze minutos para que os senhores Vereadores escolham entre si os 
Presidentes, Relatores e Membros das Comissões Permanentes. Antes da suspensão da 
Sessão, o Vereador Wellington solicita a ordem e diz: “Gostaria de saber aonde a Mesa 
encontrou na Lei Orgânica ou no Regimento Interno que fala que este tipo de Projeto de 
Resolução, nesse sentido de Comissões tem que ser votado por Sessão Extraordinária, 
porque eu não consegui ver em nenhum artigo, nem da Lei Orgânica, nem do Regimento 
Interno, nem da Constituição Federal, nem na Assembléia...” Vereador Reinaldo: “Foi 
encontrado, respondendo a pergunta do Vereador Wellington Medeiros, no mesmo local 
que nós encontramos no ano passado.” Vereador Wellington: “Reinaldo, eu fiz a 
pergunta a Mesa. Acho que você continua como Mesa?” Vereador Reinaldo: “Eu pedi 
pela Ordem, eu não pedi para Vossa Excelência.” Vereador Wellington: “Eu não fiz a 
pergunta para você.” Vereador Reinaldo: “Eu falei para o Presidente.” Vereador 
Wellington: “Agora é assim que vai ser conduzido? É você que vai responder por eles? Eu 
gostaria de saber.” Vereador Reinaldo: “Eu sou Vereador e peço pela Ordem como 
manda o Regimento.” Vereador Wellington: “O Vereador ‘Inho’ uma vez perguntou para 
mim se eu mandava no Vereador...” Senhor Presidente interpela e diz: “Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: foi encontrado no Regimento Interno desta Casa.” 
Vereador Wellington: “Em que artigo?” Senhor Presidente: “É só o senhor ler o 
Regimento e entender.” Vereador Wellington: “Tudo bem. Obrigado.”  Suspensa a 
Sessão Extraordinária para a reunião dos senhores Vereadores em sala adrede ao Plenário, 
para a escolha dos membros ocupantes para os cargos nas Comissões Permanentes de 
Presidente, Relator e Membro. Retomando os trabalhos da Sessão, o senhor Presidente 
solicita ao senhor 1º Secretário que faça a chamada dos senhores Vereadores presentes. 
Feita esta, apurou-se que havia quorum legal para as deliberações, face ao comparecimento 
da totalidade dos membros. O senhor Presidente diz: “Eu vou colocar em discussão e 
votação o Projeto de Resolução nº. 001/2007, tendo uma re-ratificação do Projeto, tendo 
em vista que em discussão e votação na ante-sala deste Plenário, o senhor Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção, por motivos pessoais, ele não gostaria de participar da 
Comissão de Justiça e Redação e, fora convidado o Vereador Marcelo Silveira Mistroni. 
Então, solicito ao 1º Secretário que faça a leitura do Projeto de Resolução com a nova 
redação, para que posteriormente seja discutido e votado.Uma vez aprovado o Projeto de 
Resolução, com a desistência do Vereador Wellington Medeiros de Assunção, e sendo 
convidado o Vereador Marcelo Silveira Mistroni e o mesmo tendo concordado com o 
convite, eu coloco em votação.” EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO 
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DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2007 – APROVADO. O Vereador Reinaldo solicita a ordem 
e diz: “Tendo em vista que foi feita uma ata na ante-sala, das Comissões, eu gostaria que 
ela fosse lida em Plenário ou até mesmo dispensada se assim os senhores Vereadores 
concordarem, porque ela ocorreu e gostaria que fosse registrada em Plenário a decisão 
tomada pelos membros das Comissões, onde elegeram os Presidentes, os Relatores e os 
Membros.” O Vereador Marcelo solicita a ordem e diz:  “Eu pediria que fosse dispensada 
a leitura da ata, tendo em vista que todos estarão assinando e que todos tem o 
conhecimento da mesma.” O senhor Presidente coloca em votação o pedido do Nobre 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni, ficando aprovado por unanimidade do Plenário. Não 
havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a Sessão Extraordinária e de tudo o que, para constar foi preparada esta 
Ata pela Secretaria da Câmara, a qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 
Juntada a esta, a Ata da reunião para escolha dos Presidentes, Relatores e Membros das 
Comissões Permanentes.  
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR  
1º Secretário 
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