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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 28 de maio de 2007.  
 
Às vinte horas do dia vinte e oito de maio 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, Primeiro Secretário, para auxiliar nos 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. 120, 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 21/05/2007. 
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 única discussão e votação a Ata da Sessão 
Ordinária do dia 21/05/2007, ficando aprovada por unanimidade.  2. Leitura do Telegrama nº. 
Ref. 014439/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
015384/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
004481/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
013380/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
011707/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
007638/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
004984/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 9. Leitura do Ofício  nº. 3030/07, da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo – Encaminha Requerimento nº. 1.314, de autoria do senhor 
Deputado Rodolfo Costa e Silva; 10. Leitura do Ofício  nº. 2976/07, da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo – Encaminha Requerimento nº. 1.242, de autoria do senhor Deputado 
Edmir Chedid; 11. Leitura do Requerimento do senhor Licurgo Mendes de Araújo, Protocolo nº. 
268/2007; 12. Leitura do Ofício  nº. 3204/07, da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
– Encaminha Requerimento nº. 1.303, de autoria do senhor Deputado Otoniel Lima; 13. Leitura 
do Ofício nº. 076/2007-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 071, 077, 078, 079, 
080, 081 e 082/2007; * Decreto nº. 02440/2007; * Termo Aditivo nº. 02 ao contrato 043/2005; 
14. Leitura do Ofício nº. 056/07, do Biritiba-Prev. Encaminha Balancete Financeiro referente ao 
mês de abril de 2007; 15. Leitura da Resolução nº. 01 de 25 de maio de 2007, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 16. Leitura do Ofício do Comandante do 1º 
Grupo da Polícia Militar da 3ª Cia. do 17º Batalhão da Polícia Militar. Responde ao 
Requerimento de Informação nº. 231/2007, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de 
Almeida; 17. Leitura do Convite da Festa Junina da E.M.E.I. Cruz das Almas; 18. Leitura do 
Requerimento de Informação nº. 247, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de 
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Almeida. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  1. 
Indicação nº. 217/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente para que seja 
feita a poda das árvores existentes na Estrada de Santa Catarina, mais precisamente na rua onde 
se localiza a Fazenda Catarina, em toda a sua extensão. Autoria do Nobre Vereador Fernando 

Henrique Bolanho: 2. Indicação nº. 218/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Dez do Bairro 
Nirvana; 3. Indicação nº. 219/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
podar as árvores localizadas em frente e ao lado do Cemitério Municipal; 4. Indicação nº. 
220/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Seis do Bairro Nirvana; 5. Indicação nº. 221/2007, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e 
colocar cascalho na Rua Sete do Bairro Nirvana; 6. Indicação nº. 222/2007, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar 
cascalho na Rua Quatro do Bairro Nirvana; 7. Indicação nº. 223/2007, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua 
das Hortênsias do Bairro Cinturão Verde; 8. Indicação nº. 224/2007, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua 
Dois do Bairro Nirvana; 9. Indicação nº. 225/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Um do Bairro 
Nirvana; 10. Indicação nº. 226/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua das Violetas, no Bairro Cinturão 
Verde; 11. Indicação nº. 227/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Amor Perfeito, no Bairro Cinturão 
Verde. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira:  
1) Leitura do Projeto de Lei nº. 051/2007 – “Dispõe sobre a instituição do sistema de transporte 
e prestação de serviços através de motocicletas no município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências”. Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros de Assunção e Marcelo 
Silveira Mistroni: 2)  Leitura do Projeto de Lei nº. 056/2007  – “Institui no âmbito do 
município de Biritiba Mirim, o “Dia Municipal da Imigração Japonesa”, e dá outras 
providências.” Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 3)  Leitura do Projeto de Lei 
nº. 057/2007  – “Dispõe sobre a criação da feira artesanal Comunitária e popular do município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira 
Junior: 4) Leitura do Projeto de Lei nº. 058/2007 – “Dispõe sobre a denominação de via 
pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador José Maria 
requer que o Projeto de Lei nº. 058/2007 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia 
da presente Sessão. O senhor Presidente colocou em votação o requerimento do Nobre Vereador, 
ficando aprovado por unanimidade. Autoria do Poder Executivo: 5)  Leitura  da Mensagem 
nº. 032 - Projeto de Lei nº. 059/2007  – “Altera o Art. 6º da Lei Municipal nº. 1.300, de 20 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências.”  6) Mensagem nº. 033/2007 - Leitura do Projeto 
de Lei nº. 060/2007 – “Dispõe sobre concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais 
em atraso, estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, e dá outras providências.” O 
Nobre Vereador Reinaldo requer que o Projeto de Lei nº. 060/2007 seja colocado em discussão e 
votação na Ordem do Dia da presente Sessão. O senhor Presidente colocou em votação o 
requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por unanimidade. 7) Mensagem nº. 
034/2007 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 061/2007 – “Dispõe sobre a isenção 
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de tributos municipais para os profissionais autônomos que prestem serviços exclusivamente para 
entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, e dá outras providências.” O Nobre Vereador 
Reinaldo requer que o Projeto de Lei Complementar nº. 061/2007 seja colocado em discussão e 
votação na Ordem do Dia da presente Sessão. O senhor Presidente colocou em votação o 
requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por unanimidade. 8) Mensagem nº. 
035/2007 - Leitura do Projeto de Lei nº. 062/2007 – “Dispõe sobre alterações na Lei 
Complementar nº. 07, de 10 de dezembro de 2004, Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 9) Mensagem nº. 036/2007 - Leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº. 063/2007 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
outorgar concessão de direito real de uso a ASSOCIAÇÃO OASIS, do bem que indica, e dá 
outras providências.” O Nobre Vereador Wellington requer que o Projeto de Lei Complementar 
nº. 063/2007 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão. O 
senhor Presidente colocou em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por 
unanimidade. 10) Mensagem nº. 037/2007 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 
064/2007 – “Dispõe sobre alteração na tabela de vencimentos dos Cargos de Provimento em 
Comissão, e dá outras providências.” 11) Mensagem nº. 038/2007 - Leitura do Projeto de Lei 
nº. 065/2007 – “Acresce os incisos V e VI ao §2º, do artigo 1º e dá nova redação ao caput artigo 
2º todos da Lei nº. 1.363, de 27 de novembro de 2006, e dá outras providências.” Findo o 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Autoria 
do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 001) –  Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 238/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, 
que junto ao Departamento Municipal de Obras, providenciem a construção de uma calçada na 
Av. Heitor da Cunha Braga, desde a entrada da Rua Domingos Ramalho dos Santos até a Rua 
João Pinto dos Santos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 238/2007. Autoria do Nobre Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: 002) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 240/2007, 
requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que solicite ao setor 
competente que faça estudo sobre a locação de imóvel ou a cessão de um espaço para 
implantação da Casa dos Conselhos Municipais.  O senhor Presidente coloca em única discussão 
e o Nobre Vereador Marcelo solicita a ordem para discussão e diz: “Esse requerimento que eu 
fiz para a Sessão de hoje, eu já venho a algum tempo solicitando ao Prefeito que veja essa 
possibilidade porque nós sabemos que os Conselhos, alguns deles, não tem aonde se reunir, até o 
Conselho de Saúde se utiliza desta Casa para as reuniões. Então, gostaria que o líder do Prefeito 
e o senhor Presidente me ajudem nesse requerimento, porque sabemos o quanto é difícil, o 
Conselho do Idoso eu também participo e sei da dificuldade que eles têm muitas vezes em ter 
uma sala para reunião, por isso, eu gostaria que também os demais Vereadores, caso queiram 
apoiar essa idéia, eu ficarei lisonjeado. Muito obrigado.” O senhor Presidente diz:  “Vereador 
Marcelo, esta Presidência, como de praxe para todas as entidades que necessitam, mesmo fora 
do expediente, àquelas que necessitarem desta Casa, o senhor pode fazer essa intermediação 
junto aos conselheiros que estejam precisando do local, nós estamos de portas abertas.” 
Vereador Marcelo: “Eu agradeço e, os Conselhos que eu tenho contatos passarei a eles para 
agendar e poder utilizar do espaço.” Senhor Presidente: “Sempre que precisarem esta Casa 
está a disposição do senhor e dos demais Vereadores. Eu e o líder do Prefeito iremos levar ao 
Prefeito o seu pedido.” Após a discussão, o senhor Presidente colocou em única votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 240/2007. 003) – Única discussão e votação 
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o Requerimento nº. 241/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva, que solicite ao Departamento Municipal de Obras, setor de trânsito, para que faça o serviço 
de sinalização vertical e horizontal das lombadas localizadas na Rua Marquês de Olinda, Bairro 
Vila Márcia. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 241/2007. 004) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 242/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, 
que solicite ao setor competente para providenciarem a colocação de tubos na bifurcação da Av. 
Três no Bairro Nirvana, ligação da Estrada Municipal de Santa Catarina, próximo ao Bar do 
Roque. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 242/2007. 005) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 243/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, 
que realize estudos técnicos junto ao setor competente, visando à implantação da Instituição 
Poupa Tempo, neste município. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 243/2007. Autoria dos Nobres 
Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Fernando Henrique 
Bolanho e Reinaldo Pereira: 006) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 244/2007, 
requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, senhor Roberto Pereira da Silva que determine ao setor 
competente a realizar um Programa de Controle de Natalidade e Posse Responsável de cães e 
gatos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 244/2007. Autoria do Nobre Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção: 007) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 245/2007, 
requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras, para que seja cascalhada a Av. Três, mais precisamente na 
descida do morro em frente à casa de madeira no Bairro Nirvana. O senhor Presidente colocou 
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
245/2007. 008) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 246/2007, requer ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine providências junto aos órgãos 
competentes, para a colocação de placas em todas as cúpulas de ‘orelhões’ e locais públicos, 
contendo nº.s de telefones de emergência. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 246/2007. Autoria dos 
Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Fernando Henrique Bolanho: 009) – Única 
discussão e votação a Moção de Apelo nº. 021/2007, ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, senhor 
Roberto Pereira da Silva que determine ao departamento competente, a implantação de 
ondulações transversais (lombada) tipo I, conforme resolução e critérios 39/98 do Conselho 
Nacional de Trânsito, nas Ruas João José Guimarães, Centro, e José Bonifácio, Bairro Vila 
Operária. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por 
unanimidade a Moção de Apelo nº. 021/2007. Autoria do Nobre Vereador Benedito 
Donizete de Almeida: 010) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 022/2007, ao 
Exmo.sr. Prefeito Municipal, senhor Roberto Pereira da Silva, que determine ao departamento 
competente, a implantação de ondulações transversais (lombada) tipo I, conforme resolução e 
critérios 39/98 do Conselho Nacional de Trânsito, na Av. Ferdinando Jungers, Centro do 
município. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por 
unanimidade a Moção de Apelo nº. 022/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Marcelo 
Silveira Mistroni, Fernando Henrique Bolanho e Jarbas Ezequiel de Aguiar: 011) – Única 
discussão e votação a Moção de Apelo nº. 023/2007, ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, senhor 
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Roberto Pereira da Silva, que analise o anteprojeto que ‘Estabelece normas gerais conferindo 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
legalmente definidas, no âmbito do município de Biritiba Mirim’, e após, retorne à Câmara 
Municipal a fim de que o município de Biritiba Mirim possa ser beneficiado com as vantagens 
dessa lei, proporcionando facilidades aos empreendedores do município. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo 
nº. 023/2007. Autoria do Poder Executivo: 012) – Única discussão e votação o Projeto de Lei 
Complementar nº. 055/2007, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão 
de direito real de uso a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BIRITIBA MIRIM do bem que indica, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, 
em conjunto, das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo 
Pereira; Relatora – 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, das Comissões Permanentes, ficando APROVADO por unanimidade o 
Parecer Favorável e o Projeto de Lei Complementar nº. 055/2007. O senhor Presidente 
suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes possam se reunir, 
analisar e emitir Parecer quanto aos Projetos de Lei que foram requeridos pelos senhores 
Vereadores para discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão. 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. 120, 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 maioria dos membros 
da Câmara. Constatou-se a ausência da Nobre Vereadora Érica de Queiroz que, por motivos de 
saúde, teve que se ausentar da presente Sessão. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá 
continuidade à Sessão, solicitando ao Vereador Marcelo Silveira Mistroni que auxilie a Mesa 
Diretora nos trabalhos, ocupando interinamente a 2ª Secretaria. Autoria do Poder Executivo: 
013) Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 060/2007, que “Dispõe sobre concessão de 
benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua cobrança e 
execução fiscal, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das 
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora 
– 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, das 
Comissões Permanentes, ficando APROVADO por unanimidade o Parecer Favorável e o 
Projeto de Lei nº. 060/2007. Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
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014) Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 058/2007, que “Dispõe sobre a 
denominação de via pública do município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura 
do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: 
Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – 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, das Comissões Permanentes, ficando APROVADO por unanimidade o 
Parecer Favorável e o Projeto de Lei nº. 058/2007. Autoria do Poder Executivo: 015) Única 
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº. 061/2007, que “Dispõe sobre a 
isenção de tributos municipais para os profissionais autônomos que prestem serviços 
exclusivamente para entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, e dá outras 
providências.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes: 
Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – 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, das Comissões Permanentes, 
ficando APROVADO por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei 
Complementar nº. 061/2007.  016) Única discussão e votação o Projeto de Lei 
Complementar nº. 063/2007, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão 
de direito real de uso a ASSOCIAÇÃO OASIS, do bem que indica, e dá outras providências.” 
Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e 
Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – 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, das Comissões Permanentes, ficando APROVADO por 
unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei Complementar nº. 063/2007.  
Terminados os trabalhos da presente Sessão, 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: Solicitou ao 
senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que lhe foi permitido, e disse: 
“Quero parabenizar a senhora Beatriz por esse projeto que acabamos de aprovar, da 
Associação OASIS, a qual ela é Presidente, e dizer que este Vereador fica a sua disposição caso 
precise de alguma coisa após a aprovação desse projeto. Obrigado e boa noite.” 2. Vereador 
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Jarbas Ezequiel de Aguiar: Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em 
seu assento, que lhe foi permitido, e disse: “Quero parabenizar a Beatriz e dizer-lhe que tenha 
sucesso e que pode contar comigo. Espero que todos do município apóiem esse projeto que é de 
extrema necessidade para todos. Obrigado.” 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que lhe foi 
permitido, e disse: “Quero parabenizar a Beatriz por essa conquista, sabemos que é apenas um 
começo e que daqui pra frente a dificuldade começa, parabenizo você pela sua coragem em tocar 
a diante esse projeto. Me coloco à disposição no que eu puder ajuda-la. Agradeço aos demais 
vereadores também e parabenizo o senhor Celso, que não está mais aqui no Plenário, pela 
vitória em ter conseguido uma área para que a APAE tenha uma sede própria.” 4. Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em 
seu assento, que lhe foi permitido, e disse: “Quero parabenizar a Associação OASIS, em nome da 
Beatriz, por essa vitória, como foi dito pelos outros vereadores, quero parabenizar também a 
APAE.  Nós sabemos, como o Vereador José Maria falou, que só está sendo plantada a semente, 
o cultivo é o mais difícil, não é Beatriz? Mas no que vocês necessitarem, nós estamos a 
disposição.  Muito obrigado e boa noite.” 5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 
Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que lhe foi 
permitido, e disse: “Quero também parabenizar a Beatriz, ela sabe que pode contar com todos 
nós aqui, eu tenho certeza disso, e a cidade só tem a ganhar com projetos dessa envergadura. 
Parabéns, boa noite e conte com a gente no que precisar.” Não havendo mais oradores inscritos, 
o senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores Vereadores para a 
reunião das Comissões Permanentes  no dia 30 de maio próximo, quarta-feira, às dezessete horas. 
E 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.  
 
Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 2007. 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário  
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