ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 04 de junho de 2007.
Às vinte horas do dia quatro de junho 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. 121, 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 maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni que justificou no protocolado nº. 301/2007.
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 28/05/2007. 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 28/05/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do
comunicado do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref.
008911/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Ofício da Associação Vitória.
Agradece a atenção ao Ofício nº. 140/2007; 5. Leitura do Convite da Festa Junina da EMEI
‘Ferdinando Jungers’; 6. Leitura do Convite da IV Festa Junina na Comunidade Santa
Edwiges; 7. Leitura do Convite da Festa Julhina da EMEF Profª. Sandra Regina de Freitas
Cardoso; 8. Leitura do Ofício nº. 077/2007-DAGP - Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 083 e 084/2007; *Decreto nº. 02441/2007; *Lei Suplementares nº.s 01397,
01398, 01388, 01400, 01401 e 01402/2007; *Lei Complementar nº. 050/2007; 9. Leitura do
Ofício nº. 766/2007, da Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim. Responde ao Requerimento
de Informação nº. 233/07, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida; 10.
Leitura do Ofício nº. 089/2007, da Caixa Econômica Federal. Comunica Liberação de
Recursos; 11. Leitura do Ofício nº. 078/2007-DAGP - Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096 e 097/2007;
*Decreto nº. 02442/2007; *Lei Suplementares nº.s 01403, 01404, 01405, 01406 e
01407/2007; *Contratos nº.s 049/2007 ao processo 02039/2007 e 050/2007 ao processo
02031/2007; *Contrato de Concessão nº. 047/2007; Temos Aditivos nº. 01 ao contrato
066/2006, 02 ao contrato 066/2006; 12. Leitura do Ofício nº. 179/2007/AARI/GP. Solicita a
retirada da Mensagem nº. 035/2007. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador
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Wellington Medeiros de Assunção: 1. Indicação nº. 228/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente que envide estudos visando a regularização dos
paralelepípedos e bloquetes da Rua Shigueo Mori, centro do município, mais precisamente
em frente ao ‘Lojão da Construção’; 2. Indicação nº. 229/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
intervenha junto ao Comandante da Base da Polícia Militar de Biritiba Mirim, verificando a
possibilidade de, no mínimo, uma vez por semana passar um patrulhamento preventivo nos
Bairros Nirvana, Rio Acima e Jardim Nova Biritiba; 3. Indicação nº. 230/2007, solicita ao
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a colocar caçambas para recolher o lixo, nos
bairros localizados distantes do centro do município; 4. Indicação nº. 231/2007, solicita ao
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a implantar galerias pluviais na Av. Três, ao
lado externo do Parque Nirvana; 5. Indicação nº. 232/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a realizar estudos necessários objetivando a colocação de
luminárias em pontos estratégicos do Bairro Casqueiro; 6. Indicação nº. 233/2007, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento competente para que seja feita a limpeza nas
margens da Estrada Santa Catarina, próximo ao pesqueiro “Sombra e Água Fresca”.
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 1)
Leitura do Projeto de Lei nº. 066/2007 – “Dispõe sobre a denominação de “PEDRO
TAVARES” o Cemitério Municipal de Biritiba Mirim, localizado entre a Rua Gildo Sevali e
Av. Reinaldo Benedito de Melo”. 2) Leitura do Projeto de Lei nº. 067/2007 – “Dispõe
sobre a denominação de “Firmino Antonio Dias, o Cemitério Municipal de Biritiba Mirim,
localizado entre a Estrada Miguel Chelucci com a Av. Maria José de Siqueira Melo.” Autoria
do Poder Executivo: 3) Leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 068/2007 –
“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.” Autoria
da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: 4) Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 002/2007 – “Que delibera sobre o Parecer nº. TC – 1811/026/04, da 2ª
Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às Contas da
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, exercício de 2004, 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. 248/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva, que junto ao Departamento competente a notificar o proprietário do imóvel
localizado ao lado direito da Av. Heitor da Cunha Braga, altura da Av. Maria José de Siqueira
Melo, até a Delegacia de Polícia, para que efetue a limpeza e a construção de calçada. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 248/2007. 002) – Única discussão e votação a Moção de
Apelo nº. 024/2007, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que interceda
junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminária em ruas do Bairro
Vila Santo Antonio I e II, que especifica. O senhor Presidente colocou em única discussão, o
Nobre Vereador José Maria solicitou a ordem para discussão e diz: “É louvável o pedido
do Nobre Vereador Jarbas, de antemão eu gostaria de dizer que o Prefeito tem
conhecimento desse problema e acredito que, a justificativa, o motivo da não instalação é
exatamente porque o local é uma área, principalmente a Vila Santo Antonio I, é uma área de
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invasão, uma área municipal e ele está na verdade, impedido de colocar essas luminárias,
segundo foi conversado com o Prefeito. Ficaria então a critério da administração verificar a
possibilidade na Vila Santo Antonio II, poderíamos conversar sobre isso depois.” Após a
discussão, o senhor Presidente coloca em única votação, ficando aprovado por unanimidade
a Moção de Apelo nº. 024/2007. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: 003) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 249/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que interceda junto ao departamento
responsável, para estudar a possibilidade de construir um conjunto habitacional (casas
populares) de acordo com as necessidades específicas no município. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 249/2007. 004) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 250/2007, requer que
se oficie ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, sugerindo que estude a
possibilidade de criar um projeto de municipalização do abastecimento de água e esgoto no
município. O senhor Presidente colocou em única discussão, o Vereador Wellington solicita
a ordem para a discussão e diz: “Esse projeto que estou pleiteando, nada tem a ver com os
trabalhos da SABESP, ou seja, eu só tenho elogios ao pessoal da SABESP, ao Geraldo, isso
não tem nada a ver. A causa é bem maior. A causa é sensibilizarmos o Governador do Estado
em relação às dificuldades que o município de Biritiba atravessa com as faltas de recursos,
até mesmo para fazermos alguma coisa com relação a pavimentação, a essa questão de
conjunto de casas populares e outras coisas mais no município. Então, temos que sensibilizar
porque hoje, o único recurso natural que dispomos no município é a água, e a água é um bem
que daqui a vinte anos, vocês sabem, vai acabar. Então, temos que valorizar isso, o
Governador tem vários projetos tramitando na Assembléia com relação à compensação da
área de mananciais, até agora nenhum passou. Estive na semana passada na Assembléia,
conversei com o Deputado Estevam, com outros deputados também, mas a gente vê a
morosidade da coisa. Está acabando a nossa Legislatura, falta um ano e meio, e nada até
hoje de concreto foi feito para o município com relação ao Governo. Então, não seria nada,
vou deixar bem claro isso aí, nenhum demérito em relação a SABESP, pelo contrário:
acredito se conseguirmos tornar isso do município, o Geraldo pode até continuar tocando.
Não tem nada a ver, o questionamento nosso é outro, a gente quer é sensibilizar, a exemplo
do caso do Cemitério, sensibilizar o Governo em relação a isso aí, inclusive, quero chamar
os senhores Vereadores para montarmos uma comissão e pleitearmos junto aos deputados,
para fazermos algum esforço e sermos valorizados exatamente por essa produção de água
que temos no município e que tem um retorno muito pouco para o município. Se pegarmos,
até solicitei ao Geraldo que nos informasse, o que se arrecada no município em relação à
água, não estou falando nada da SABESP, volto a falar, a água em Biritiba não era para ser
cobrada, pelo menos para os munícipes, a exemplo de vários outros municípios que são
produtores de água. Andei visitando todos esses municípios, tem um estudo, depois até vou
passar para a Presidência, para estarmos pleiteando isso, não é nada voltado à questão da
SABESP, ao contrário, a gente quer que a SABESP entenda que é uma reivindicação justa,
uma reivindicação que tardou a vim aparecer, pois eu volto a falar: é o único recurso natural
que nós dispomos no município, então, temos que lutar por ele, e que isso também possa
sensibilizar o Governador José Serra para que ele possa estar nos compensando de alguma
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forma essa água que enviamos para São Paulo. Era só o que eu queria dizer para deixar bem
claro que não é nada em relação aos serviços prestados pela SABESP.” Após a discussão, o
senhor Presidente coloca em única votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 250/2007. 005) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
251/2007, requer que se oficie ao Exmo.sr. Presidente do Senado Federal, para que inclua o
projeto que disciplina as atividades das empresas de anseio e conservação,que já passou pelo
crivo da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, à apreciação do Plenário daquela
Casa. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 251/2007. 006) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 252/2007, requer que se oficie ao Exmo.sr. Presidente do Senado Federal,
para que este acione as comissões envolvidas do Senado, para uma rápida tramitação e
aprovação da proposta de emenda à Constituição Federal, que foi apresentada pelo Senador
Antonio Valadares, que em seu texto diz que a alimentação poderá ser incluída entre os
direitos sociais assegurados pela Carga Magna. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 252/2007.
Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 007) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 253/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, sr. Roberto
Pereira da Silva que determine ao setor competente a passara máquina motoniveladora e
colocar cascalho na Estrada Municipal Castellano. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 253/2007.
008) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 254/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente a realizar a limpeza e
roçada do mato existente no acostamento da Estrada do Sogo. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
254/2007. 009) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 255/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente a
estudar a possibilidade de tornar via de mão única a Rua Engenheiro Abílio de Melo Pinto,
Bairro Centro. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado
por unanimidade o Requerimento nº. 255/2007. 010) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 256/2007, requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, senhor Roberto Pereira
da Silva, que determine ao Diretor do DEMUTRAN a fazer a sinalização vertical e horizontal
das lombadas existentes na Av. Maria José de Siqueira Melo, Bairro Centro, e Av. Heitor da
Cunha Braga, Bairro Jardim Pámela. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 256/2007. 011) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 257/2007, requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal,
senhor Roberto Pereira da Silva, que determine ao setor competente a passar a máquina
motoniveladora e colocar cascalho na Estrada de Santa Catarina, principalmente no trecho
próximo ao “Sítio La Pineta”. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 257/2007. Autoria dos Nobres
Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo Silveira Mistroni: 012) – Única
discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 025/2007, à Associação Cultura e Desportiva
de Biritiba Mirim, na pessoa do Sr. Kazuo Moriya, DD. Presidente, Sr. Tadataka Minami,
DD. Vice-Presidente, Sr. Vicente Masaji Hosogai, Diretora de Relações Públicas e Diretoria,
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pelos 32 anos do UNDOKAI realizado no último dia 27 de maio. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de
Aplausos nº. 025/2007. Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 013) – Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 048/2007, que “Dispõe sobre denominação de via
pública no 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. 048/2007.
Autoria dos Nobres Vereadores Reinaldo Pereira, José Maria de Siqueira Junior,
Benedito Donizete de Almeida, Érica de Queiroz e Carlos Alberto Taino Junior: 014) –
Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 053/2007, que “Dispõe sobre denominação
de via pública no âmbito 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. 053/2007.
Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 015) – Única discussão e
votação o Projeto de Lei nº. 054/2007, que “Dispõe sobre a criação do balcão de sugestões e
reclamações no âmbito das repartições públicas 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. 054/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros de
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Assunção e Marcelo Silveira Mistroni: 016) – Única discussão e votação o Projeto de Lei
nº. 056/2007, que “Institui no âmbito de Biritiba Mirim, o “Dia Municipal da Imigração
Japonesa”, 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. 056/2007. Autoria da Nobre
Vereadora Érica de Queiroz: 017) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº.
057/2007, que “Dispõe sobre a criação da Feira Artesanal Comunitária e Popular 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. 057/2007. Autoria do Poder
Executivo: 018) – Única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº.
064/2007, que “Dispõe sobre alteração na tabela de vencimentos dos Cargos de Provimento
em Comissão, 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. 064/2007. 019) –
Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 065/2007, que “Acresce os incisos V e VI ao
§2º do artigo 1º e dá nova redação ao caput do artigo 2º, todos da Lei nº. 1.363, de 27 de
novembro de 2006, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira;
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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. 065/2007. 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: Agradeceu e dispensou
o uso da palavra. 2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: Agradeceu e dispensou o uso da
palavra. 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 06
de junho 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 11 de junho de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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