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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 12 de fevereiro de 2007.  
 
Às vinte horas do dia doze de fevereiro do ano 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 Ordinária, regimentalmente prevista.  
Assumiu a direção dos trabalhos o senhor Presidente Vereador CARLOS ALBERTO 
TAINO JUNIOR que convidou a mim, Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, 
Primeiro Secretário, para os trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o 
senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal dos 
Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a 
chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 103, 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, passando-se ao material dado ao 
EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 
05/02/2007. O Vereador Reinaldo Pereira requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez que 
se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores. O 
senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Reinaldo, ficando 
aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, o senhor Presidente coloca 
em discussão e em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 05/02/2007, ficando 
aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício GDF nº. 29/2006 – TC-2959/026/2003. 
Encaminha contas anuais da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, referente ao exercício 
de 2003; 3. Leitura do Ofício nº. 018/07, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. 
Encaminha relatório de atendimento referente ao mês de janeiro/2007; 4. Leitura do 
Ofício nº. 017/2007-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 017, 018 e 
019/2007; *Decretos nº.s 2.417 e 2.419/2007; *Leis Ordinárias nº.s 1.375 e 1.376/2007; 
*Convênio nº. 004/07 (Assoc. Clube de Malha de B.Mirim e Prefeitura Municipal de 
Biritiba Mirim); *Termos Aditivos nº.s 03 ao Contrato 080/2005, 02 ao Contrato 
059/2005, 02 ao Contrato 060/2005, 01 ao Contrato 055/2006 e 01 ao Contrato 012/2006; 
5. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 000449/MS/SE/FNS; 6. Leitura 
do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 002122/MS/SE/FNS; 7. Leitura do 
Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 003252/MS/SE/FNS; 8. Leitura do Telegrama 
do Ministério da Saúde, nº. Ref. 004476/MS/SE/FNS; 9. Leitura do Ofício 38/DF.GP – 
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Encaminha Balancete da Receita/Despesa do 
mês de Janeiro/2007; 10. Leitura do Ofício Especial da Biblioteca Comunitária Ernestina 
Soares de Campos. Encaminha Projeto de Incentivo a Leitura. INDICAÇÕES: Autoria 

do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  1) Indicação nº. 081/2007, solicita 
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ao sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina motoniveladora e 
colocar cascalho na Estrada do Casqueiro, em frente à Escola do Casqueiro; 2) Indicação 
nº. 082/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Dois, do Bairro Vila Santo Antonio; 3) 
Indicação nº. 083/2007, solicita ao sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
competente para colocar luminárias na Quadra de Esportes da Escola ‘Nelson de Oliveira 
Camargo’; 4) Indicação nº. 084/2007, solicita ao sr. Prefeito que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia para colocar ponto de iluminação na Rua Neusa Fátima 
de Souza (antiga Rua M), altura do nº 28, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 5) Indicação nº. 
085/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao setor competente a colocar um redutor 
de velocidade tipo ‘lombada’ na Estrada do Sertãozinho, em frente à Rua Antonio Collato, 
Bairro Jardim dos Eucaliptos; Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção:  6) Indicação nº. 086/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao 
Departamento Municipal de Obras para o feitio dos seguintes serviços: nivelamento, 
cascalhamento e limpeza geral nas laterais da Rua Floriano Peixoto, Bairro Jardim Vista 
Alegre; 7) Indicação nº. 087/2007, solicita ao sr. Prefeito que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras para que seja feito o nivelamento e cascalhamento da 
Rua Trinta, Bairro Nirvana; 8) Indicação nº. 088/2007, solicita ao sr. Prefeito que 
determine ao setor competente a colocar caçambas de lixo em pontos estratégicos do 
Bairro Rio Acima; 9) Indicação nº. 089/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina e cascalhar as Ruas Venezuela, 
Canadá e Brasil, Bairro Parque Residencial Castellano; 10) Indicação nº. 090/2007, 
solicita ao sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que seja 
feito o nivelamento e cascalhamento da Rua dos Abacateiros, Bairro Pomar do Carmo; 11) 
Indicação nº. 091/2007, solicita ao sr. Prefeito que interceda junto ao departamento 
responsável para que seja colocada uma luminária na Rua Oito, próximo ao nº. 68, Bairro 
Jardim Nova Biritiba; 12) Indicação nº. 092/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine 
ao Departamento Municipal de Obras a fazer manutenção geral da Estrada do Maeda, 
Bairro Irohy; 13) Indicação nº. 093/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao setor 
competente, para verificar a possibilidade de fazer a coleta de lixo e limpeza geral da 
lixeira localizada na Estrada Mogi-Salesópolis, ao lado da padaria, Bairro Jd. Yoneda; 14) 
Indicação nº. 094/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal 
de Obras para fazer a manutenção geral na Estrada Nossa Senhora Aparecida, Bairro do 
Casqueiro; 15) Indicação nº. 095/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a fazer o nivelamento e cascalhamento da Rua Egito, 
Bairro Parque Residencial Castellano; 16) Indicação nº. 096/2007, solicita ao sr. Prefeito 
que determine ao Departamento Municipal de Obras, para construir uma “boca de lobo” 
na Av. Três, mais precisamente ao redor do Parque Nirvana; Autoria do Nobre Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior: 17) Indicação nº. 097/2007, solicita ao sr. Prefeito que 
promova junto ao Departamento Municipal de Obras, a roçada e a remoção de todo o mato 
e lixo existente na Rua Bélgica, Bairro Parque Residencial Castellano; 18) Indicação nº. 
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098/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao Departamento de Obras, Serviços e 
Bens Municipais a promover a passagem da máquina motoniveladora na Rua das 
Margaridas e na Rua das Hortênsias, Bairro Pomar do Carmo. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura da Mensagem nº. 
011/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 011/2007 – Revoga em todos os seus termos a 
Lei Municipal nº. 1.127, de 26 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do Poder Executivo pagar ADICIONAL DE INSALUBRIDADE nas condições em que 
especifica, e dá outras providências. 2) Leitura da Mensagem nº. 012/2007 - Projeto de 
Lei Ordinária nº. 012/2007 – Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 
IX, do art. 37 da Constituição Federal e do Artigo 161 da Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências. 3) Leitura da Mensagem nº. 013/2007 - 
Projeto de Lei Ordinária nº. 013/2007 – Acresce e dá nova redação para fins de 
regularização, aos programas, objetos e recursos dos Detalhamentos dos Programas do 
Plano Plurianual para o período 2006/2009, como disposto na Lei nº. 1.296, de 20 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências. Não havendo mais projetos a serem 
deliberados e findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia, 
mas antes do início, o Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Tendo 
em vista que os requerimentos são de conhecimento de todos os Vereadores e não 
havendo prejuízo, requeiro que seja lido tão somente os tópicos dos requerimentos.” O 
senhor Presidente coloca em discussão o requerimento do Vereador Reinaldo Pereira e 
após, em votação, ficando aprovado por unanimidade. Dispensada a leitura dos 
Requerimentos constantes na pauta, sendo feita apenas as leituras das ementas. ORDEM 
DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 1) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 061/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia a fim 
de mudar o poste de iluminação que se encontra no meio da Estrada do Kobayashi. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 061/2007; 2) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 062/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, a providenciarem reparos 
na calçado acerca do Cemitério Municipal, situada na Av. Reinaldo Benedito de Melo, 
Centro do Município. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 062/2007; 3) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 063/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que providencie um microcomputador para a Vigilância Epidemiológica. 
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 063/2007; 4) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 064/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que providencie um microcomputador para o Posto de Saúde do Bairro Irohy. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
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unanimidade o Requerimento nº. 064/2007; 5) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 065/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao departamento competente a fim de que providenciem 
melhorias da sinalização na cidade, efetuando manutenção e atualização das placas e 
pintura de faixas e manutenção das lombadas. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 065/2007; 
6) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 066/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, a 
fim de efetuar o conserto do abrigo do ponto de ônibus na Av. Maria José de Siqueira 
Melo, travessa com a Rua Toyama, próximo à Sorveteria Kativa, Bairro Vila Márcia.  O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 066/2007; 7) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 067/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao Departamento de Obras a fim de efetuar uma operação ‘tapa-
buracos’ na Rua Toyama, Bairro Vila Márcia. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 067/2007; 
8) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 068/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que estude a possibilidade de reestruturação do 
salário dos cargos dos funcionários que ficaram fora da última reforma salarial.  O senhor 
Presidente colocou em única discussão, o Nobre Vereador Jarbas solicitou a ordem para 
a discussão e disse: “Esse pedido é devido ao fato da gente já ter até votado a 
reestruturação do técnico de gesso, do fiscal e da merendeira e, algumas das classes de 
funcionários, as outras ficaram de fora da reestruturação. Eu tenho recebido e-mail, 
muitas pessoas falaram comigo, com o Vereador Marcelo, com o Fernando, e o 
funcionalismo público em geral achou injusto o que aconteceu, todo mundo é merecedor, 
a merendeira merece, o fiscal merece, todos os funcionários públicos merecem, só que o 
salário é baixo e a reestruturação não pode ser de uma categoria só, tem que ser de todo 
mundo. Então, que a gente aprove mesmo e que realmente seja atendido, que estude a 
reestruturação e chame os funcionários para conversarem e poder ser justo com todo 
mundo.” Ainda em discussão, o Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Eu 
quero aproveitar o ensejo, a oportunidade e a presença dos funcionários públicos aqui. 
Quero consignar e deixar registrado a todos, principalmente aos funcionários  da 
Prefeitura, que esse requerimento do professor Jarbas, vem, ao meu ver, reforçar um 
pedido feito pelos Vereadores ‘Inho’, ‘Zetão’, Érica, Reinaldo e por mim, no dia sete de 
fevereiro de dois mil e sete, quando nós estivemos na Prefeitura e conversamos com o 
Prefeito justamente porque nós estávamos preocupados com essa situação e tivemos uma 
boa receptividade por parte do Prefeito, inclusive eu gostaria de ler o ofício se, se Vossa 
Excelência me permitir.” “Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa 
Excelência os bons préstimos no sentido de enviar a esta Casa, Projeto de Lei 
que melhore substancialmente as remunerações dos Servidores Públicos 
Municipais ocupantes dos cargos que não foram beneficiados pelo 
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reenquadramento proposto pelo Projeto de Lei Complementar nº. 01/2007 – 
Autógrafo nº. 01/2007, que ‘Dispõe sobre os novos valores e enquadramento do 
Anexo III, hierarquização das classes do Quadro Permanente na Lei 
Complementar nº. 09, de 22 de dezembro de 2004, e dá outras providências.’ A 
exemplo com o que foi feito com os Servidores Públicos Municipais ocupantes do 
cargo de Merendeira, sugerimos a incorporação dos Adicionais de Insalubridade 
variáveis de vinte a quarenta por cento, e de função, vinte por cento, aos 
respectivos vencimentos, bem como a promoção do devido reenquadramento de 
níveis produzindo assim o aumento real. Certos de podermos contar com a 
valiosa colaboração de Vossa Excelência, renovamos os nossos efusivos 
protestos de estima e consideração. Atenciosamente. Carlos Alberto Taino Junior 
– Presidente da Câmara Municipal; Benedito Donizete de Almeida – 
Vereador/PV; José Maria de Siqueira Junior – 1º Secretário da Câmara 
Municipal; Érica de Queiroz – 2ª Secretária da Câmara Municipal; Reinaldo 
Pereira – Vice-Presidente da Câmara Municipal. Ao Excelentíssimo senhor 
Roberto Pereira da Silva, Prefeito do Município.” “Então, eu quero que seja 
consignado isso, que esse requerimento do professor Jarbas também é uma amostra de 
preocupação, mas que nós também estamos preocupados e estivemos pessoalmente 
conversando com o Prefeito e ele nos garantiu que será revisto e que os funcionários que 
não foram beneficiados, com certeza serão beneficiados.”  Após a discussão, o senhor 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 068/2007, de autoria do Nobre 
Vereador Jarbas, ficando aprovado por unanimidade. 9) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 069/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que cumpra a Lei Orgânica do Município, onde se pede o pagamento dos 
funcionários públicos no 5º dia útil. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 069/2007; Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 10) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 070/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, visando fiscalizar o bar existente na 
Rua Érico Veríssimo, Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 070/2007; 
Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 11) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 071/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que determine ao setor competente que realize os estudos necessários para 
a elaboração de um projeto para utilização de recursos federais do FUST e do FUNTTEL. 
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 071/2007; Autoria dos Nobres Vereadores 
Fernando Henrique Bolanho e Marcelo Silveira Mistroni: 12) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 072/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva, para que determine ao setor competente que realize os estudos 
necessários para a colocação de tela no Terminal Rodoviário, evitando a criação e o 
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aumento de pombos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 072/2007; Autoria do Nobre 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Antes de dar início a leitura do 
requerimento, o Vereador Wellington solicita a retificação do requerimento, onde se lê 
Estrada Mogi-Salesópolis, leia-se Estrada do Sogo. Feita a retificação pela Secretaria. 13) 
– Única discussão e votação o Requerimento nº. 073/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao setor responsável, para que 
seja feito o nivelamento e cascalhamento da Estrada do Sogo, altura do Km. 04, próximo 
ao Lar Santo Antonio, Bairro do Sogo. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 073/2007; 14) – 
Única discussão e votação o Requerimento nº. 074/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao setor responsável para que 
faça a limpeza e análise da água da bica, localizada no ponto final do ônibus do Bairro 
Jardim dos Eucaliptos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 074/2007; 15) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 075/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras para que seja 
feita a manutenção geral das ruas localizadas no Bairro Rio Acima, nas proximidades da 
padaria do Irineu. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 075/2007; 16) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 076/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que seja 
feita a manutenção geral da Rua José de Alencar, Bairro Cruz das Almas e Rua Dez, 
Bairro Jardim Nova Biritiba. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 076/2007; 17) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 077/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr. Roberto Pereira da Silva, que estude junto ao setor competente para que seja feita a 
manutenção geral na tampa do bueiro, localizada na Estrada Velha de Santa Catarina. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 077/2007; 18) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 078/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao setor responsávewl para fazer o nivelamento e cascalhamento 
da Rua Venceslau Brás, localizada no Bairro Jardim Vista Alegre. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Requerimento nº. 078/2007; Autoria dos Nobres Vereadores Carlos Alberto Taino 
Junior, José Maria de Siqueira Junior, Érica de Queiroz, Benedito Donizete de 
Almeida e Reinaldo Pereira:  19) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 
001/2007, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que objetive a verba 
recebida pelo município, através dos esforços do Excelentíssimo sr. Deputado Federal 
Ricardo Izar, para que seja aplicada no bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de 
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Apelo nº. 001/2007; Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 20) – 
Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 003/2007, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, para que providencie a inclusão da Banca de 
Jornais no novo projeto da reforma da Praça São Benedito. O senhor Presidente colocou 
em única discussão, o Nobre Vereador Marcelo solicita a ordem para discussão e diz: 
“Só para constar nesse requerimento do Nobre Vereador, nós estamos fazendo um 
esforço junto ao proprietário dessa banca que não foi contemplado com essa reforma da 
praça, e o mesmo, inclusive, já esteve conversando com o engenheiro responsável do 
D.A.E.E., que é quem vai fazer a liberação da verba, e o mesmo também não se impõe que 
a banca continue na praça. Então, gostaria de me solidarizar enquanto a esse 
requerimento do Nobre Vereador, porque ele já está em nosso município há dezessete 
anos e eu acredito que a praça vai ficar meio esquisita sem uma banca, onde todo mundo 
gosta de comprar o seu jornal, principalmente dia de domingo, e sem a banca vai ficar 
um negócio meio esquisito.”  O Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Eu 
quero dar continuidade às palavras do Vereador Marcelo e dizer-lhe que nós tivemos 
essa preocupação também, e que o Prefeito nos informou que o Jorge esteve lá 
conversando com ele e, assim como ele conversou com o senhor, com o professor Jarbas 
e com outros Vereadores, o Prefeito se prontificou a manter a banca na praça. Então, 
esperamos que a promessa seja cumprida e que o Jorge continue vendendo as suas 
revistas e seus jornais lá.” O senhor Presidente diz: “Só para complementar Vossa 
Excelência, Vereador José Maria, tendo em vista que teve um pouco de polêmica, 
inclusive o proprietário da banca procurou diversas autoridades do município, como 
Vossas Excelências também, nós tivemos essa preocupação, como o Vereador José Maria 
falou, nós estivemos junto com o ‘Zetão’, o Vereador Reinaldo, Vereadora Érica e 
Vereador José Maria e eu também no gabinete do Prefeito, que a princípio não estava 
incluso no projeto e que seria na praça, que eu não me recordo o nome, mas é em frente 
ao Kharfan...isso, praça Dr. Renato Della Togna, e lá houve um conflito de interesses, 
segundo os comerciantes daquela esquina e moradores do local que não quiseram. A 
segunda opção seria colocar a banca ao lado do palco, que também não houve essa 
possibilidade. Em outras reuniões que nós tivemos com o Prefeito, ele resolveu 
permanecer a banca, acho que ela será afastada um pouco, mas basicamente estará no 
mesmo local, então, ficou ajustado desse jeito nessa reunião. Eu acredito que o Jorge 
ficou contente e os munícipes que estão acostumados com a banca ali na praça também 
ficaram muito contentes. Então, é só para dizer que no ocorrido, nós estávamos também, 
não estávamos juntos com Vossas Excelências, mas tivemos essa preocupação também. 
Só para constar.”  Após a discussão, o senhor Presidente coloca em única votação, 
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 003/2007. Autoria dos 
Nobres Vereadores Jarbas Ezequiel de Aguiar, Fernando Henrique Bolanho, 
Marcelo Silveira Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção: 21) – Única discussão 
e votação o Projeto de Resolução nº. 002/2007, que “Dispõe sobre alterações nos artigos 
68 e 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 
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providências.” O Nobre Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Tendo em vista que 
foi requerido e votado que fosse lido tão somente os tópicos, como se trata de um Projeto 
de Resolução, acredito eu que deveria ser lido tão somente os pareceres, que são dois.”  
O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Reinaldo Pereira, 
ficando aprovado por unanimidade. O senhor Presidente suspende a Sessão por cinco 
minutos para que seja feita uma retificação no parecer. Retornando aos trabalhos da 
Sessão, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada  nominal 
dos senhores Vereadores presentes para apuração do “quorum” legal. Feita esta, 
cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 102, do Livro nº IX 
de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que 
havia “quorum” legal para a continuidade da Sessão, face ao comparecimento da 
totalidade dos membros da Câmara. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá 
continuidade à Sessão, solicitando ao Primeiro Secretario que faça a leitura dos pareceres 
referentes ao Projeto de Resolução nº. 002/2007. Leitura do Parecer Contrário ao 
Projeto de Resolução nº. 002/2007, em conjunto dos senhores membros das Comissões: 
Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – Érica de 
Queiroz; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de 
Siqueira Junior; Relator – Benedito Donizete de Almeida; Comissão de Obras, Serviços, 
Bens Municipais e Ordem Social: Presidente – Benedito Donizete de Almeida; Relator – 
José Maria de Siqueira Junior; Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Érica de 
Queiroz; Relator – Reinaldo Pereira. Leitura do Parecer divergente, favorável ao 
Projeto de Resolução nº. 002/2007,  com as Emendas Aditiva e Substitutiva, dos 
membros das Comissões: Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Membro – 
Fernando Henrique Bolanho; Comissão de Ordem Econômica: Membro – Jarbas Ezequiel 
de Aguiar; Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviços, Bens 
Municipais e Ordem Econômica: Membro – Marcelo Silveira Mistroni. O senhor 
Primeiro Secretário, Vereador José Maria, diz: “Para esclarecimento dos Nobres 
Pares: o Parecer contrário dos Nobres Vereadores conta com a assinatura da maioria 
dos membros das Comissões Permanentes desta Casa. O Parecer Favorável conta a 
posição e assinatura dos membros das Comissões Permanentes desta Casa, sendo voto 
vencido. Fica à critério da Presidência, a votação dos Pareceres ou do Parecer com a 
maioria.”  O senhor Presidente diz: “Tendo em vista a leitura dos dois pareceres para 
mero conhecimento, eu coloco em única discussão e votação, o Parecer Contrário com a 
assinatura da maioria dos membros.” O Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Só 
para que fique constando. Então, nós votaremos o Parecer das Comissões que rejeita o 
Projeto de Resolução nº. 002/2007, é isso?” O senhor Presidente confirma que é esse o 
Parecer a ser votado. O senhor Presidente coloca em única discussão, e o Vereador 
Jarbas solicita a ordem para a discussão e diz: “O pedido de se criar novamente a 
Comissão de Ordem Social, tendo em vista que no ano passado nós não tínhamos 
vereadores disponíveis para completarmos as Comissões por motivo de ter se agrupado, 
mas a Ordem Social é de extrema importância aqui no município porque ela  trata da 
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saúde, da educação e aqui na Casa tem vereador disponível, que quer trabalhar, e eu 
acho que seria o mais justo, independente da rivalidade política de cada um aqui, 
estarmos aprovando essa Comissão. Eu também quero requerer que seja votado primeiro 
o Parecer Favorável porque se for votado o Contrário, não adianta nem votar o outro. Os 
óbices legais que tinham no Parecer, foi conversado com o doutor e foi arrumado através 
da emenda que foi feita no Projeto.” O Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Para 
esclarecer e que não haja dúvida, de repente pode dar uma conotação de que os 
vereadores não estão sendo prestigiados e não estão tendo o direito de participarem. 
Todos os vereadores, seja Presidente, seja Relator ou Membro da Comissão, têm os 
mesmos direitos, tanto é que vocês acabaram de exercê-lo agora com a manifestação 
contrária de vocês. Então, serão ouvidas as minorias sim porque estão fazendo parte de 
todas as Comissões, não está sendo distinto nenhum Vereador, ninguém.” Vereador 
Jarbas: “Não é isso. É que tem uma Comissão, cada Comissão trata de um assunto. A 
Ordem Social está junto com a de Obras porque no ano passado não tinha vereador 
disponível para completar as Comissões. Neste ano é diferente: tem vereador disponível, 
eu estou em uma Comissão só. Estou me dispondo, os Vereadores Fernando, Marcelo e 
Wellington também, garanto que eles se dispõem. A Ordem Social, tirar ela que está junto 
com a Comissão de Obras, porque foi uma necessidade do ano passado e que neste ano 
não há. Esse é o motivo de pedir para separar as Comissões, cada Comissão trata de um 
assunto diferente da outra, senão não precisava nem ter várias Comissões. Esse é o meu 
apelo.” Vereador Fernando: “Só para reforçar o pedido do Vereador Jarbas,  acho que 
o óbice legal que tinha no parecer do Jurídico, depois teve no parecer das Comissões, em 
conversa com o Doutor Marcos, o Jurídico da Casa, ele opinou a gente, passou uma 
informação de que poderia ser feita essas emendas Aditiva e Substitutivas e foi o que nós 
membros das Comissões fizemos e agora, contamos com o voto de Vossas Excelências.” 
Vereador Reinaldo: “Só para complementar. Gostaria que Vossa Excelência declarasse 
como será a votação para que não reste nenhuma dúvida. Vai ser votado primeiro, o 
parecer das Comissões que é da maioria ou o da minoria, que é divergente?”  Vereador 
Jarbas: “Então, eu fiz um requerimento para que se votasse primeiro o Parecer 
Favorável.”  Senhor Presidente: “Nobre Vereador Jarbas, esta Presidência colocou em 
única discussão e votação o Parecer Contrário, onde tem a maioria dos membros que o 
assinam. E esta Presidência, tendo já anunciado, com todo o respeito a Vossa Excelência, 
eu indefiro o pedido. Tem mais alguma discussão? Vou colocar em votação o Parecer 
Contrário com a maioria dos membros.” Vereador Marcelo: “Acho que deveria ser 
votado o requerimento do Vereador, não?” Senhor Presidente: “Com todo o respeito ao 
Vereador Jarbas, Vereador Marcelo, esta Presidência colocou em discussão e votação o 
Parecer Contrário com a assinatura da maioria dos membros, então, com todo o  meu 
respeito ao Vereador Jarbas, esta Presidência está indeferindo o pedido dele.” Vereador 
Jarbas: “Então, mas o senhor não tem que colocar primeiro em discussão para depois 
em votação?” Vereador Marcelo: “Ele requereu, senhor Presidente.” Senhor 
Presidente: “Esta Presidência indeferiu o pedido do Nobre Vereador Jarbas, com todo o 
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respeito.” Vereador Marcelo: “Indeferiu o pedido do requerimento dele?” Senhor 
Presidente: “Isso.” Vereador Marcelo: “Ah, está bem.”  Senhor Presidente: “Eu já 
tinha colocado em discussão e votação. Com todo o respeito ao Vereador Jarbas, 
Vereador Marcelo e ao Vereador Fernando.”  O senhor Presidente encerra a discussão, 
colocando em votação o Parecer Contrário proposto pela maioria dos membros das 
Comissões Permanentes, ao Projeto de Resolução nº. 002/2007. Houve um empate de 
quatro votos favoráveis e quatro votos contrários ao Parecer Contrário. O senhor 
Presidente diz: “Tendo em vista ter tido quatro votos contrários e quatro votos 
favoráveis, este Presidente desempata votando favorável ao Parecer das Comissões com a 
maioria dos membros que assinaram.” Vereador Marcelo: “Gostaria que fosse 
consignada a votação.” O senhor Presidente consigna a votação declarando: Vereadores, 
Marcelo, Fernando, Wellington e Jarbas votaram contrários ao Parecer Contrário. 
Vereadores Reinaldo, Benedito Donizete, Érica, José Maria e Carlos Alberto votaram 
favoráveis ao Parecer Contrário. APROVADO por maioria de votos o Parecer 
Contrário ao Projeto de Resolução nº. 002/2007, ficando REJEITADO por maioria de 
votos o Projeto de Resolução nº. 002/2007. Autoria do Poder Executivo: 22) – Única 
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 006/2007, que “Denomina próprio municipal e 
dispõe sobre autorização para permitir a exploração e manutenção de bens e serviços 
públicos por pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e dá outras providências.” O 
Nobre Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Antes que seja feita a leitura do 
Projeto, este Vereador requereu ao Excelentíssimo senhor Roberto Pereira, Prefeito 
Municipal, algumas cópias de documentação a respeito desse Projeto, inclusive à duas 
Sessões atrás, foi pedido por este Vereador através de requerimento e aprovado, que 
fosse inclusive tirado de pauta na data que foi lido, e até agora não recebi ainda essa 
documentação, e como membro da Comissão, para que fosse analisada. Então, eu 
gostaria de saber se vai ser mantido em discussão e votação esse mesmo projeto?”  
Senhor Presidente: “Nobre Vereador, tendo em vista que Vossa Excelência me 
comunicou e me deu cópia do ofício, mas que este Projeto está na pauta, então será 
votado.” Vereador Marcelo: “Está bem. Então, eu gostaria de fazer um requerimento 
aos Nobres Vereadores para que esse Projeto fosse retirado de pauta até que chegasse 
toda essa documentação da qual eu fiz o pedido ao Excelentíssimo senhor Roberto 
Pereira, o nosso Prefeito.”  Vereador José Maria: “Eu só gostaria de manifestar aqui a 
minha posição, respeitando a posição do Vereador Marcelo. Eu, particularmente, não 
vejo desses documentos estarem presentes no Projeto em si para que ele seja aprovado ou 
rejeitado. O Vereador requer a cópia de planta de arquitetura, cópia de planta de 
estrutura, cópia de memorial descritivo, memória de cálculo, etc..., são documentos que 
Vossa Excelência com certeza quer analisar, mas eu particularmente não vejo a 
necessidade de deixar de votar esse Projeto, uma vez que se trata de uma concessão de 
exploração de um lugar que existe, que nós estamos vendo lá, se foi feita alguma coisa 
errada na obra, cabe aos Vereadores que assim entenderem, tomarem as medidas 
cabíveis. Eu particularmente vejo que não existe esse óbice para que não seja votado esse 
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Projeto.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni, havendo um empate na votação, por quatro votos favoráveis e 
quatro votos contrários, o senhor Presidente vota contrário ao requerimento do Nobre 
Vereador Marcelo. Leitura do Parecer em conjunto, favorável, com as Emendas 
Supressiva, Aditiva e Substitutiva propostas pelos seguintes  membros das Comissões 
Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – 
Érica de Queiroz; Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: 
Presidente – Benedito Donizete de Almeida; Relator – José Maria de Siqueira Junior; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de Siqueira 
Junior; Relator – Benedito Donizete de Almeida; Comissão de Ordem Econômica: 
Presidente – Érica de Queiroz; Relator – Reinaldo Pereira. O senhor Presidente coloca em 
única discussão o Parecer favorável com as Emendas Supressiva, Aditiva e Substitutiva. O 
Nobre Vereador Wellington solicita a ordem para discussão e diz: “Eu só queria frisar 
alguns tópicos aqui com relação a esse Projeto. Esse Projeto está sendo acompanhado 
desde 2004, vimos acompanhando esse Projeto não formalmente, mas já vem se 
estudando essa possibilidade que foi na conclusão dele agora, com o parque em 2005, e a 
gente vem pleiteando essa terceirização que na época, o próprio Prefeito no dia da 
inauguração, passou em caráter informal à Associação dos Moradores do Nirvana. Logo 
em seguida, faltaram algumas coisas a serem concluídas, foram feitas e veio esse Projeto 
aqui para a Câmara no ano passado e nós não aprofundamos a discussão com relação a 
esse assunto. Então, eu estive sábado lá no Nirvana e os moradores me cobraram essa 
questão, que a Associação, como todos os moradores do bairro, estão propensos a fazer 
uma ampla discussão em relação ao parque, muitos empresários se colocaram à 
disposição, eu comuniquei isso ao Prefeito, e espero que esse parque possa servir não só 
de lazer, mas de inclusão social naquele bairro que tem muitas pessoas que estão 
precisando hoje de algum projeto a esse nível, que é o caso que até citamos ao Prefeito, 
de estarmos fazendo a piscicultura lá, de estarmos fazendo um pesqueiro e estarmos 
envolvendo as famílias necessitadas daquele bairro. Então, eu faço um apelo ao líder do 
Prefeito que tente agendar uma reunião com os diretores da instituição e, principalmente, 
se der para ser num final de semana, que estarão os moradores e sitiantes na localidade, 
que até vêm reclamando muito pelo abandono. A preocupação do Prefeito, inclusive 
estive conversando com ele na semana passada, que não pode mais continuar realmente 
como está, mas eu faço esse apelo para que a comunidade também seja envolvida nesse 
projeto, a comunidade local, não só as empresas de fora, porque eu acho que lá tem 
pessoas competentes, tem pessoas que almejam muito estarem contribuindo com o bairro 
de alguma forma. Eu me coloco inclusive à disposição para estar junto nessa reunião. 
Muito obrigado. Boa noite.” Vereador Jarbas: “Esse projeto, quem for pegar o parque 
será através de licitação, não é isso? Vereador Wellington: “Só para complementar: 
porque a idéia principal, antes, era exatamente sem fins lucrativos. Seria uma ONG ou 
uma Associação para estar exatamente trazendo algum benefício à comunidade, 
empregando pessoas, criando peixes, criando uma série de atividades lá dentro do parque 
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para gerar algum tipo de renda às famílias do próprio bairro. Então, nesse caso, eu 
acredito que não precise da licitação, temos que ver isso juridicamente.” Vereador 
Jarbas: “Mas no Projeto de Lei fala que tem que ser através de licitação. O Projeto fala 
isso.” Vereador Wellington: “Então, é por isso que eu faço um apelo ao líder do 
Prefeito que intervenha em relação a isso.” Vereador Jarbas: “É, mas se a gente 
aprovar... é isso, é o que está na lei.” Vereador José Maria: “O Poder Executivo, por 
determinação legal e Constitucional, a concessão, por se tratar de um contrato,  depende 
de Licitação. Porém, a própria Lei de Licitações, ela possui artigos que permitem 
dispensa. Então, como Vossa Excelência mesmo disse, a lei está aí para ser estudada.” 
Vereador Jarbas: “Outra coisa: nós observamos na planta que veio aqui do projeto, que 
está incompleta. Por exemplo: tem calçamento lá, e está com areia; tem estacionamento, 
mas também não se encontra. Veio uma planta e o que existe lá não é o que corresponde 
à planta. Então, o porquê que a planta não é igual ao que tem?” Vereador Marcelo: 
“São por esses motivos que eu pedi essa relação de documentos.” Vereador Jarbas: “E 
essa nomeação do parque, que não pode ser feita pelo Executivo, não seria o correto 
fazermos um Projeto novo aqui pela Câmara também, em vez de fazermos emenda no 
projeto do Executivo? Vai continuar sendo um Projeto do Executivo, sendo que a 
nomeação tem que ser feita pelo Legislativo? Acho que deveria deixar mais um tempo 
para estudo desse Projeto por vários motivos.” Vereador José Maria: “Quero mais uma 
vez ressaltar o meu ponto de vista, respeitando a opinião dos Nobres Vereadores, que é 
uma questão que deve ser discutida em separado da outra. O parque está lá, foi 
elaborado um projeto e até agora ninguém tomou nenhuma atitude com relação às 
irregularidades, mas agora, porque se quer transformar esse parque em uma atividade 
para que as pessoas...” O Vereador Fernando solicita a ordem, mas o Vereador José 
Maria não a concede, continuando em sua discussão: “...e como eu disse ao Vereador 
Marcelo, se existem irregularidades, essas irregularidades devem ser apontadas e as 
providências devem ser tomadas. Agora, existe o parque, ele foi inaugurado e está lá, se 
está irregular cabe a quem de interesse verificar. Eu não vejo óbices em reprová-lo. Com 
relação à concorrência, tem que ser feito dessa forma, se não for dessa forma não pode 
ser feito. Acredito que existe sim um dispositivo legal que possa ser utilizado para a 
dispensa, se houver interesse da Associação. Eu defendo Biritiba e acho que tem que ficar 
realmente em Biritiba, o Nirvana tem moradores de fora  que gostam de Biritiba e que 
tem condições financeiras de investir e ajudar, sem se envolver, através de uma 
Associação sem fins lucrativos. Então, acho que é um projeto interessante, agora, se 
discute aqui as irregularidades, vamos apurar as irregularidades, vamos verificar as 
irregularidades, vamos tomar as providências. Agora, eu não acho justo rejeitar um 
Projeto que é uma idéia que já vem amadurecendo há muito tempo, como o próprio 
Vereador Wellington disse, por causa de questões que eu não vejo o porquê estar sendo 
discutidas agora neste Projeto, sendo que ela deve ser discutida de outra forma. Esse é o 
meu ponto de vista, respeito à opinião dos Vereadores Marcelo, Jarbas e Wellington. Eu, 
como eu dei o meu parecer favorável, peço até que deva ser colocado em votação.” 
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Vereador Fernando: “O Vereador falou que não foi feito nada, mas no Projeto do ano 
passado, houve solicitação de alguns Vereadores sobre a planta, sobre o que tinha ou não 
sido feito no parque, então, é por isso dessa solicitação. Então,  esse Projeto como veio a 
calhar como o mesmo do ano passado que não foi concluído, ele não sei se expirou ou se 
foi depois do prazo, o Prefeito mandou esse outro Projeto. Não é que somos contra ao 
repasse a alguma entidade, não, porque está largado o parque e tem que passar para 
alguém tomar conta mesmo, só que a nossa discussão, que o Vereador José Maria 
entende que não há anexo, no caso, da discussão, com relação à obra, mas se ela de 
repente estiver inacabada ou tiver faltando alguma coisa, é isso que queríamos concluir 
com a documentação que o Nobre Vereador Marcelo solicitou ao Prefeito e que não 
chegou. É por isso que estávamos solicitando essa análise melhor. Obrigado.” Vereador 
Marcelo: “Só para concluir, senhor Presidente, se me permite, nós não estamos 
querendo rejeitar, como o Vereador falou. Nós queremos que seja repassado da forma 
correta, realmente acabado, com tudo que consta, porque no ano passado foi até pedido, 
inclusive à AMA do Nirvana, a Associação, que eles elaborassem um projeto e 
apresentassem nesta Casa também para nós sabermos o que iria ocorrer lá. Não era só 
repassar, porque isso também não adianta, está parado na mão da Prefeitura e depois 
passar à Associação e ele continuar parado, também não adianta.” Vereador 
Wellington: “Vereador Marcelo, é outro Projeto esse aqui.” Vereador Marcelo: “Não, 
o projeto é o mesmo. É o repasse para uma Associação, Vereador Wellington. Vereador 
Wellington: “Não é, no projeto passado, o Prefeito retirou no ano passado.” Vereador 
Marcelo: “Não, não, a gente sabe disso, e só não foi repassado à Associação do Nirvana 
no ano passado, uma das causas também foi porque eles não apresentaram um projeto do 
que eles iriam trabalhar. Tivemos duas ou três reuniões aqui com eles, falaram que iriam 
colocar ‘pedalinho’, fazer um sistema de pesque e pague para alavancar e acabaram não 
trazendo esse projeto em documentação para que fosse anexado ao Projeto da Prefeitura. 
É isso que nós colocamos, que no ano passado, a parte da Prefeitura também, alguns 
documentos foram pedidos e a Prefeitura não nos encaminhou. Então, expirou-se o prazo, 
o Prefeito retirou o Projeto e agora está vindo nessa forma de concessão para alguma 
empresa ou no caso, à Associação novamente. É por isso que eu, como Membro da 
Comissão, refiz o pedido, até foi feito na data em que ele ia entrar, foi acatado o meu 
requerimento, foi pedido à Prefeitura e eu não recebi a documentação. É por isso que nós 
pedimos, não que nós somos contrários a qualquer tipo de melhoria ao nosso município, 
o que eu, particularmente entendo, como até o Vereador José Maria falou, se está errado 
temos que ir lá ver, como nós fomos e tiramos fotos na época, foi encaminhado e 
aguardamos a resposta da Prefeitura, onde se constava algumas coisas no projeto que foi 
encaminhado e lá não. Por isso que nós aguardamos e o Prefeito retirou o Projeto. As 
perguntas desse Projeto agora são praticamente idênticas ao do primeiro Projeto, é por 
isso que nós as solicitamos, só por causa disso.” Senhor Presidente: “Vereador 
Marcelo, eu acredito que quem, por ventura, vier administrar esse parque, se for 
conceder à permissão não sei para quem, como Vossa Excelência falou: se for para pegar 
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e ficar parado não adianta nada, mas no contrato, ela vai ter que cumprir aquilo que está 
determinado, tendo em vista que a Prefeitura pode até readquirir o imóvel novamente.” 
Vereador Marcelo: “Sim, isso aí nós entendemos, a gente sabe disso.”  Terminada a 
discussão, o senhor Presidente coloca em única votação o Parecer Favorável com as 
Emendas Supressivas, Aditivas e Substitutivas propostas por membros das Comissões 
Permanentes, referente ao Projeto de Lei nº. 006/2007, havendo empate na votação. O 
senhor Presidente declara: “Havendo empate na votação, com quatro votos favoráveis e 
quatro votos contrários, esta Presidência vota favorável ao Parecer, ficando APROVADO 
por maioria de votos.” O Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Solicito que sejam 
consignados os votos dos Nobres Vereadores, os favoráveis e os contrários.” O senhor 
Presidente declara a votação: contrários ao Parecer Favorável, os Vereadores Wellington, 
Marcelo, Fernando e Jarbas. Favoráveis ao Parecer Favorável, os Vereadores Benedito 
Donizete, Reinaldo, Érica, José Maria e Carlos Alberto. APROVADO por maioria de 
votos O PROJETO DE LEI Nº. 006/2007. O Vereador Wellington solicita a ordem e 
diz: “Quero consignar que eu votei contrário porque o Projeto, eu pensei que fosse o 
mesmo e não era, depois que eu me coloquei aqui, que eu gostaria que fosse direto para a 
Associação de Bairro do Nirvana. É por isso que eu voto contrário.” Vereador Marcelo: 
“Eu gostaria que consignasse também, senhor Presidente, que a minha votação foi 
contrária ao Parecer.”  23) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 009/2007, 
que “Dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, e dá outras providências.” Leitura do 
Parecer Favorável em conjunto, com a Emenda Substitutiva proposta por todos os 
membros das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – 
Reinaldo Pereira; Relator – Érica de Queiroz; Membro – Marcelo Silveira Mistroni; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de Siqueira 
Junior; Relator – Benedito Donizete de Almeida; Membro – Fernando Henrique Bolanho;   
Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: Presidente – Benedito 
Donizete de Almeida; Relator – José Maria de Siqueira Junior; Membro – Marcelo 
Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator 
– Reinaldo Pereira; Membro – Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em 
única discussão e votação o Parecer Favorável, em conjunto, com a Emenda Substitutiva 
proposta pelas Comissões Permanentes, ficando APROVADO por unanimidade o 
Parecer e o Projeto de Lei nº. 009/2007. Terminado os trabalhos dados à Ordem do Dia, 
o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores 
inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações 
pessoais: 1. Vereador Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e dispensou o uso 
da palavra. Antes do encerramento da Sessão Ordinária, o senhor Presidente diz: “Quero 
fazer um comunicado aos senhores Vereadores que na segunda-feira, próximo dia 
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dezenove, não haverá Sessão Ordinária, tendo em vista que é ponto facultativo nas 
repartições públicas. Sendo assim, fica transferida e convocada a Sessão Ordinária para 
quarta-feira, dia vinte e um, às vinte horas. Esta Presidência, usando das atribuições, 
convoca a reunião das Comissões Permanentes para quarta-feira próxima, às dezessete 
horas.” Sendo assim, não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos declarando encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para 
constar, foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada.  
 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR  
1º Secretário 
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