
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 1º de outubro de 2007. 

Às vinte horas do dia primeiro de outubro 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  auxiliar  nos  trabalhos  de  secretaria  da  Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  o  senhor 
Presidente solicitou ao senhor 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. 136, 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. EXPEDIENTE: 
1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de setembro de 2007.A 
Vereadora Érica de Queiroz 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 da Vereadora Érica, ficando aprovada 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 24/09/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do 
Telegrama nº.Ref.  006225/MS/SE/FNS,  do Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do Telegrama 
nº.Ref.  006387/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
000325/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
009324/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Ofício da Casa Civil do Governo 
do Estado de São Paulo. Acusa o recebimento da Moção de Aplausos nº. 040/2007, de autoria 
do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho;  O  senhor  Presidente  solicita  ao  Vice-
Presidente, Vereador Benedito Donizete de Almeida que assuma a Presidência para que ele se 
ausente por alguns minutos. Assume a Presidência, o senhor Vereador Benedito Donizete de 
Almeida, Vice-Presidente da Mesa Diretora e dá continuidade aos trabalhos.  7. Leitura do 
Ofício da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Acusa o recebimento da Moção de 
Aplausos  nº.  042/2007,  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores  Fernando Henrique  Bolanho e 
Reinaldo Pereira;  8. Leitura do Ofício GP nº. 1.829/2007, da Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes. Acusa o recebimento da Moção de Aplausos nº. 040/2007, de autoria do Nobre 
Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho. INDICAÇÕES:  Autoria  do  Nobre  Vereador  
Fernando  Henrique  Bolanho:  1.  Indicação  nº.  411/2007,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
determine ao setor competente,  passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua 
Monteiro Lobato, Bairro Jardim Jungers; 2. Indicação nº. 412/2007, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente, passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na 
Rua Martins Pena, Bairro Jardim Jungers; 3. Indicação nº. 413/2007, solicita ao Sr. Prefeito 
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que determine ao setor competente, passar a máquina motoniveladora e colocar  cascalho na 
Rua  Érico  Veríssimo,  Bairro  Jardim Jungers;  4. Indicação  nº.  414/2007, solicita  ao  Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente,  passar  a  máquina  motoniveladora  e  colocar 
cascalho na Rua Manoel Bandeira, Bairro Jardim Jungers; 5. Indicação nº. 415/2007, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente,  passar  a  máquina  motoniveladora  e 
colocar  cascalho  na  Rua  Gonçalves  Dias,  Bairro  Jardim Jungers.  Reitera  a  Indicação  nº. 
116/2007. Autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni:  6.  Indicação  nº. 
416/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento competente, para realizarem a 
reforma da sede da Associação dos Artesãos de Biritiba Mirim, localizada na Rua Lucídio 
Leme  da  Cunha,  Centro  do  Município;  7. Indicação  nº.  417/2007, ao  Sr.  Prefeito  que 
interceda junto ao departamento competente, para realizarem o trabalho de retirada de matos e 
limpeza entre a via e o passeio público nas Ruas Antonio Etelvino de Andrade, altura do nº. 
71, Almirante Barroso e Marquês de Olinda, todas no Bairro Vila Márcia;  8. Indicação nº. 
418/2007, solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  setor  competente,  a  realizar  o 
trabalho  de  nivelamento,  tapando  todas  as  erosões  provocadas  pela  ação  do  tempo  e, 
posteriormente,  cascalhar  toda  a  extensão  da  Rua  Epitácio  Pessoa,  localizada  no  Bairro 
Jardim Vista Alegre.  Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:   9. 
Indicação nº. 419/2007, ao Sr. Prefeito que tome providências junto ao setor competente para 
que seja feito o nivelamento e o cascalhamento das Ruas 22, 26, 27 e 04 do Bairro Nirvana; 
10. Indicação nº. 420/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a providenciar 
a colocação de placas de orientação “Rua  Sem Saída” nas Ruas 01 e 27 do Bairro Nirvana e 
na Rua Juscelino Kubitschek, Bairro Jardim Vista Alegre.  11. Indicação nº. 421/2007, ao Sr. 
Prefeito que tome providências junto ao setor competente para que sejam feitos os seguintes 
serviços no Parque Municipal  do Bairro Nirvana: -  limpeza geral  em torno das lagoas;  - 
manutenção geral da ponte de madeira; - ligação de energia elétrica; - colocação de refletores 
na quadra; - manutenção da quadra e sua pintura; - abastecimento das caixas de água, sempre 
que necessário.  12. Indicação nº. 422/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto a E.C.T. – 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido de instalar caixas postais para coleta 
de  correspondências  no  Bairro  do  Nirvana.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  
Taino Junior: 13. Indicação nº. 423/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento de 
Obras, Serviços e Bens Municipais a construir uma praça pública no cruzamento das Ruas 
José Sérvulo da Costa e Lauro Albano dos Santos,  no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  14. 
Indicação  nº.  424/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  departamento  competente  a 
verificar a possibilidade de ter uma Creche Municipal com o funcionamento durante 24 horas, 
visando atender as mães que trabalham no período noturno. Autoria dos Nobres Vereadores  
Carlos  Alberto  Taino  Junior,  Benedito  Donizete  de  Almeida  e  Érica  de  Queiroz: 15. 
Indicação nº. 425/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento de Obras, Serviços e 
Bens Municipais a promover a colocação de guias e sarjetas e a pavimentação das Ruas José 
Sérvulo da Costa e Geraldo da Conceição, para que haja a possibilidade da Empresa Julio 
Simões estender o ponto de ônibus até o final do Bairro Jardim dos Eucaliptos. PROJETOS 
EM DELIBERAÇÃO:  Autoria  do Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira: 1)  Leitura do 
Projeto de Lei nº. 109/2007 –  que “Dispõe sobre alteração do item “e” da Lei nº. 965, de 28 
de setembro de 2000, ‘Que dá denominação de via pública no município de Biritiba Mirim, e 
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dá  outras  providências.”  2)  Leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  110/2007  – “Dispõe  sobre 
denominação de via pública no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O 
senhor  Presidente,  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior  retoma  a  Presidência  e  dá 
continuidade  à  Sessão.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho: 3) 
Leitura do Projeto de Lei nº. 111/2007 –  que “Dispõe sobre a caracterização do ASSÉDIO 
MORAL nas dependências da administração pública municipal, e aplicação de penalidades à 
prática do mesmo, e dá outras providências.”  Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior e da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 4) Leitura do Projeto de Lei nº. 
112/2007 – “Declara de Utilidade Pública a ‘Associação Beneficente Anna Pacheco’, e dá 
outras providências.” A Nobre Vereadora Érica de Queiroz solicita a ordem e requer que o 
Projeto de Lei nº.  112/2007  seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da 
presente Sessão. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento da Nobre Vereadora 
Érica  de  Queiroz,  ficando  aprovado  por  unanimidade  do  Plenário.  Autoria  do  Poder 
Executivo: 5) Leitura da Mensagem nº.  067/2007 - Projeto de Lei nº.  113/2007 – que 
“Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Biritiba Mirim para o exercício de 2008.” 
Autoria do Poder Legislativo: 6) Leitura do Projeto de Resolução nº. 014/2007 – “Dispõe 
sobre  a  alteração  do  Artigo  37,  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba 
Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e 
requer que o Projeto de Resolução nº. 014/2007  seja colocado em discussão e votação na 
Ordem do Dia da presente Sessão. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do 
Nobre Vereador Reinaldo, ficando aprovado por maioria de votos.  Votaram contrários ao 
requerimento  do  Nobre  Vereador  Reinaldo,  os  senhores  Vereadores  Marcelo  Silveira 
Mistroni,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar  e  Fernando  Henrique  Bolanho.  O  Nobre  Vereador 
Marcelo solicita a ordem e diz: “Só para justificar o meu voto contrário, sendo um projeto  
que tem uma envergadura que vai mexer com o Regimento Interno desta Casa de Leis, acho 
que poderia ficar em análise das Comissões e tenhamos uma semana para melhor analisa-lo.  
É por isso que votei contrário a colocação desse projeto na Ordem do Dia.” erminando os 
trabalhos  do  Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a   ORDEM  DO  DIA: 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar  001) –  Única  discussão  e 
votação a Moção de Apelo nº. 052/2007, ao Ilmo.sr. Tenente da Polícia Militar de Biritiba 
Mirim, Agnaldo de Paula Leite Ribeiro, para que providencie ronda escolar, principalmente 
no  horário  de  saída  dos  alunos,  em todas  as  escolas  do  município.  O senhor  Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando  aprovada por unanimidade a Moção de 
Apelo nº. 052/2007.  002) Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 053/2007,  ao 
Exmo.sr. Prefeito Municipal de Biritiba Mirim, Roberto Pereira da Silva, para que interceda 
junto à SABESP em busca de parceria, com o intuito de fazer a urbanização e arborização do 
Córrego Itaim, situado nos Bairros Jardim Yoneda e Vila Santo Antonio, e ainda, do Córrego 
do  Santo,  situado  na  área  central  do  município  e  no  Bairro  Jardim Alvorada.  O  senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando  aprovada por unanimidade a 
Moção  de  Apelo  nº.  053/2007. Autoria  do  Poder  Executivo: 003) Única  discussão  e 
votação o Projeto de Lei Complementar nº. 106/2007,  que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal  a  outorgar  concessão  de  direito  real  de  uso  a  ASSOCIAÇÃO  AMIGOS  DO 
BAIRRO JARDIM DOS EUCALIPTOS do bem que indica, e dá outras providências.” Antes 
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da Leitura do Parecer emitido pelas Comissões Permanentes, o senhor Primeiro Secretario, 
Vereador  José  Maria solicita  a  ordem  e  diz:  “Os  Projetos  de  Lei  nº.s  106  e  107,  
respectivamente, ‘Autoriza o Poder  Executivo Municipal a outorgar concessão de direito  
real de uso a Associação Amigos do Bairro Jardim dos Eucaliptos do bem que indica, e dá  
outras providências’ e o Projeto de Lei nº. 107, ‘Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
outorgar concessão de direito real de uso a Cooperalto – Cooperativa de Reciclagem de 
Matéria Prima do Alto Tietê do bem que indica, e dá outras providências.’. Foi levantada  
uma questão  de  ordem pelo Vereador Fernando e eu passo a Vossa Excelência,  senhor  
Presidente, para que delibere a respeito, segundo apurado pelas Comissões, que houve um 
lapso por parte da Prefeitura que não enviou o mapa indicando a área. Então, passo a Vossa  
Excelência para que resolva da forma que achar melhor,  uma vez que os pareceres das  
Comissões são favoráveis.”  O senhor Presidente diz: “Tendo em vista o questionamento do  
Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho,  este  Presidente  coloca  em  votação  em 
Plenário, para que decidam se votam ou não os projetos, tendo em vista que o parecer das  
Comissões é favorável, mas não se encontram as plantas das áreas. Acredito também que no  
contrato que a Prefeitura realizará com as associações para efetivar a concessão de uso, eles  
possam sanar esse problema. Contudo, coloco em votação para os senhores decidirem se  
votam  ou  não  os  projetos.”  O  Vereador  Reinaldo solicita  a  ordem e  diz: “Existe  um 
memorial, pelo menos, que delimilita a área?”  O senhor Presidente diz: “Acho que não,  
mas as  Comissões analisaram os  projetos,  eu não faço parte das  comissões.” Vereador 
Reinaldo:  “Sim, mas eu estou perguntando se existe ou consta no projeto?” O  Vereador 
Fernando solicita a ordem e diz:  “Estive conversando com o Vereador José Maria, e no 
projeto em si, consta uma área com mil, oitocentos e cinqüenta metros quadrados, e nos dois  
projetos estão idênticos, mas não fala que tamanho é o pedaço, o destaque, que é isso que o  
Vereador falou, o Memorial Descritivo, porque acredito que não terá problema com as duas  
áreas, mas é só para efeito de discussão. Se quiserem aprovar, eu sou totalmente favorável  
aos projetos,  entenda bem, eu não tenho nada contra o projeto,  só a pró-forma, como o  
Vereador José Maria falou: foi um lapso da Prefeitura de não ter enviado um mapa e nem 
ter destacado se é do lado do campo ou do outro lado. É só isso que eu falei ao Vereador  
José Maria,  quanto a questão da análise formal do projeto,  não tem nada errado, estou  
apenas vendo a parte formal, eu não sou contra o projeto, estou falando mais uma vez. É só  
para definir isso para não ter falatório depois. Obrigado.”  Senhor Presidente: “Para que 
não haja dúvida, eu vou colocar em votação e aqueles que acharem por bem votar agora que  
permaneçam sentados, aqueles que acharem que não devemos votar os projetos agora que se  
levantem  e  colocaremos  os  projetos  na  próxima  Sessão.”  O  Nobre  Vereador  Marcelo 
solicita a ordem e diz: “Só para uma questão de ordem, acho que se a Mesa Diretora entrar  
em contato com a Prefeitura e pedir para fazer a juntada desses documentos, os projetos  
poderiam ser  aprovados  hoje  e  com o  compromisso  da Prefeitura  juntar  esse  Memorial  
Descritivo da área. Acho que não teria problema nenhum, é só para os projetos ficarem  
completos.” O senhor Presidente diz: “Entendi, até porque para que se realize o projeto, no 
meu entender, tem que ter a planta e o Memorial Descritivo, senão não há como delimitar a  
área. No projeto em si, passando para o beneficiado, terá que ter uma demarcação, uma  
delimitação.”  Vereador  Fernando: “Sim,  mas  aí  é  no  contrato.  Eu  estou  falando  no  
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Projeto,  porque aprova-se  o projeto e nós  não estaremos sabendo qual  área está sendo  
aprovada, mas o que o Vereador Marcelo falou está perfeito, pode constar em Ata que o  
senhor Presidente se compromete em enviar um ofício à Prefeitura e solicita esse mapa para  
podermos resolver isso sem problemas.”  Vereador Reinaldo: “Estive lendo os projetos e  
entendo que temos condições de votar, pois trata-se de uma autorização, o Poder Legislativo  
está  autorizando,  na  verdade  não  está  celebrando  o  contrato,  nós  só  estamos  dando  a  
autorização. Então, acho que não haverá nenhum problema se nós aprovarmos os projetos.  
É apenas uma autorização, como está escrito aqui nos projetos.”  Terminada a discussão, o 
senhor Presidente coloca em votação do Plenário, se os Projetos de Lei Complementar nº.s 
106 e 107/2007 serão discutidos e votados na presente Sessão Ordinária, ficando aprovada 
por unanimidade a votação, portanto, serão discutidos e votados os dois projetos na presente 
Sessão.  O  senhor Presidente diz:  “Informo ao senhor Vereador Marcelo que,  conforme 
requisitado por Vossa Excelência, essa Presidência fará um ofício à Prefeitura solicitando 
que envie-nos a planta e o Memorial Descritivo da área, haja vista que a nossa votação aqui  
vai  autorizar,  e  é  de  suma importância  o  contrato  de  concessão que  vai  valer  entre  as  
partes.”  Após a discussão, o senhor Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário que 
faça a  leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao 
Projeto de Lei Complementar nº. 106/2007:  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 colocou em única discussão e 
votação,  ficando  aprovado por  unanimidade  o  Parecer  Favorável  e  o  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº.  106/2007.  004) Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº.  107/2007,  que  “Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  outorgar  
concessão de direito real de uso a COOPERALTO – COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE 
MATÉRIA PRIMA DO ALTO TIETÊ  do bem que indica, e dá outras providências.” Leitura 
do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto de Lei 
Complementar  nº.  107/2007:  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  colocou  em única  discussão  e  votação, 
ficando  aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  Favorável  e  o  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº.  107/2007.  005) Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Decreto 
Legislativo  nº.  004/2007,  que  “Dispõe  sobre  a  concessão  de  título  de  “CIDADÃO 
BIRITIBANO”  ao  senhor  LUIZ  DE  OLIVEIRA,  e  dá  outras  providências.”  Leitura  do 
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Parecer Favorável da Comissão Especial composta pelos senhores Vereadores: Wellington 
Medeiros de Assunção, Benedito Donizete de Almeida, Fernando Henrique Bolanho, Jarbas 
Ezequiel de Aguiar,  José Maria de Siqueira Junior e Marcelo Silveira Mistroni.  O senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando  aprovado por unanimidade o 
Parecer Favorável da Comissão Especial e o Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2007. 
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. 136, 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 passando-se de pronto ao material:  Autoria do Nobre 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior e da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 006) 
Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  112/2007,  que  “Declara  de  Utilidade 
Pública a “Associação Beneficente Anna Pacheco”, 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 colocou em 
única discussão e votação, ficando  aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o 
Projeto  de  Lei  nº.  112/2007. Autoria  do  Poder  Legislativo:  007) Única  discussão  e 
votação o Projeto de Resolução nº. 014/2007, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 37,  
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
Leitura  do  Parecer  Favorável,  em conjunto,  das  Comissões  Permanentes,  com a  Emenda 
modificativa à Ementa do Projeto de Resolução:  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 colocou em única discussão, o 
Nobre  Vereador  Marcelo solicita  a  ordem  e  diz:  “Gostaria  de  propor  uma  Emenda 
Plenária para que este Ato da Mesa fosse comunicado pelo menos uma semana antes da data  
da eleição, ou seja, na Sessão que antecede a Sessão da votação, entendendo que, como esse  
ato pode ser publicado até no mesmo dia, é uma forma de estarmos protegendo o direito dos  
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Vereadores de conversarem entre si para a organização da votação.”   O senhor Presidente 
coloca  em  votação  a  Emenda  Plenária  proposta  pelo  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni  ao  Projeto  de  Resolução  nº.  014/2007,  ficando  aprovada  por  unanimidade  do 
Plenário. O Vereador Marcelo diz: “Agradeço a todos os Nobres Pares por terem aceitado  
a minha emenda.” Após, o senhor coloca em única votação o Parecer Favorável em Conjunto 
das Comissões Permanentes com a Emenda Modificativa à Ementa do Projeto de Resolução 
nº.  014/2007,  ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável com a emenda 
proposta pela Comissão, bem como o Projeto de Resolução nº. 014/2007, com a Emenda 
Plenária proposta pelo Vereador Marcelo Silveira Mistroni.  Terminados os trabalhos da 
Ordem do Dia da presente Sessão, o senhor Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário 
que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental 
destinados às explicações pessoais: 1. Vereador Benedito Donizete de Almeida: Agradeceu 
e dispensou o uso da palavra.  2.  Vereador Fernando Henrique Bolanho:  Agradeceu e 
dispensou  o  uso  da  palavra. 3.  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da  palavra. 4.  Vereador José  Maria de Siqueira Junior:  Agradeceu e 
dispensou o uso da palavra. 5. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou 
o  uso da  palavra. 6.  Vereador  Wellington  Medeiros  de Assunção:  Solicitou  ao senhor 
Presidente a fazer o uso da palavra em seu assento, o que fora concedido, e disse: “Só quero 
agradecer a todos pelo apoio da Festa do Peão que foi realizado, o apoio ao Projeto de Lei,  
que  todos  vocês  puderam  comprovar  que  a  cidade  se  mobilizou  para  que  essa  festa  
acontecesse, todos os Vereadores e o Prefeito também nos ajudou bastante. Foi um grande  
êxito na cidade porque teve quase quatro mil pessoas por dia, com pouquíssimos incidentes e  
acidentes e isso serve para demonstrar que estamos no caminho certo em trazer para Biritiba  
um  pouco  mais  de  alegria  e  de  turismo,   e  quero  saudar  o  Prefeito  por  ter  apoiado 
integralmente  esse  projeto.  Obrigado a  todos  e  boa noite.”  Não havendo  mais  oradores 
inscritos e nada mais a ser tratado, antes do término da Sessão, o senhor Presidente convoca 
as Comissões Permanentes para reunião na próxima quinta-feira, dia 04 de outubro, às quinze 
horas.  Após,  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 08 de outubro de 2007.

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário 

***************************************************************************
***************************************************************************
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