
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 29 de janeiro de 2009.

Às dezesseis horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e nove, 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 11ª 
Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a realização 
da Sessão Extraordinária que foi convocada através do Ofício nº. 013/2009, de autoria do senhor 
Presidente  da  Mesa  Diretora  desta  Casa,  atendendo  solicitação  do  Excelentíssimo  Prefeito 
Municipal,  senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior.  Assumiu  a  direção  dos  trabalhos,  o  Senhor 
Vereador  VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS,  Presidente  da  Câmara  que  convidou  a 
mim, Vereador EVERALDO DA SILVA, 1º Secretário, para os trabalhos de secretaria da Mesa 
Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou que fosse feita à chamada nominal dos 
Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal.  Feita esta, cotejando-se a chamada com 
as  assinaturas  dos  presentes,  apostas  às  fls.  004  do  livro  nº.  X de  Registro  de  Presença  dos 
Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara,  apurou-se  que  havia  “quorum  legal”  para  as 
deliberações, face ao comparecimento da totalidade dos membros da Câmara. Havendo “quorum” 
legal,  o  senhor  Presidente,  invocando  a  proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou 
abertos os trabalhos da presente Sessão, passando-se de pronto ao material  de convocação: 2)  
Leitura do Ofício nº. 044/2009, de autoria do Poder Executivo. Solicita convocação de Sessão 
Extraordinária  2) Leitura do Ofício nº. 013/2009,   que convoca os senhores Vereadores para a 
Sessão Extraordinária na presente data. Após, passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM 
DO  DIA: AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO: 1.  Em    Única  discussão  e  votação  a   
Mensagem nº. 001/2009 - Projeto de Lei nº. 001/2009, que “Dispõe sobre a introdução do Inciso 
III, ao Artigo 49 da Lei nº. 904, de 30 de abril de 1998, do Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras  providências.”   O  Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior,  na  qualidade  de 
Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamento,  requer  vistas  ao 
Projeto de Lei nº. 001/2009 para melhor análise e emissão de parecer, tendo em vista o curto prazo 
para análise e sanar algumas dúvidas que surgiram. O senhor Presidente da Câmara concede vistas 
ao Vereador  José Maria.  Retirado de pauta.  AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 2.  Em 
Única  discussão  e  votação  a  Mensagem  nº.  002/2009  -  Projeto  de  Lei  nº.  002/2009,  que 



“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional 
de  Municípios  –  CNM, entidade  nacional  de representação  dos  municípios  do Estado de  São 
Paulo, e dá outras providências.”  O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior, na qualidade 
de Presidente da Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento, requer vistas ao 
Projeto de Lei nº. 002/2009 para melhor análise e emissão de parecer, tendo em vista o curto prazo 
para análise e sanar algumas dúvidas que surgiram. O senhor Presidente da Câmara concede vistas 
ao Vereador José Maria. Retirado de pauta.  3. Em   Única discussão e votação a Mensagem nº.   
003/2009 - Projeto de Lei nº. 003/2009, que “Dispõe sobre a introdução do Inciso VII ao §2º do 
Artigo 1º, dá nova redação ao “caput” do Artigo 2º e introduz o §2º ao Artigo 2º e alteração da 
redação do Inciso I e II do Artigo 3º, todos da Lei nº. 1.363, de 27 de novembro de 2006, e dá 
outras providências.”  O Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva na qualidade Presidente da 
Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais requer vistas ao Projeto de Lei nº. 
003/2009.  O senhor  Presidente  não  concede  vistas  ao  Presidente  da  Comissão  pelos  motivos 
adiante expostos: “Não concedo vistas a Vossa Excelência, porque este projeto tem urgência na  
sua aprovação para a contratação de pessoas que o município está precisando.”  Após a Leitura 
da Mensagem e do Projeto de Lei  nº.  003/2009, faz-se a leitura dos Pareceres favoráveis das 
Comissões  Permanentes  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamento;  e  Obras, 
Serviços  e  Bens  Municipais.  Após  a  leitura,  o  senhor  Presidente  colocou  em  ÚNICA 
DISCUSSÃO  e   em ÚNICA  VOTAÇÃO   os  Pareceres  Favoráveis  das  Comissões 
Permanentes de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e Obras, Serviços e 
Bens Municipais,  ficando  APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS.  Votou contrário aos 
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, o Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva e 
pediu para constar em Ata: “Senhor Presidente, eu quero saber como será feita essa contratação.  
Não é que eu seja contra ao projeto, não, eu sou a favor porque irá ajudar muita gente, mas não  
foi  explicado  como  será  feita  a  contratação,  se  será  ‘fulano’,  ‘sicrano’,  enfim,  não  nos  foi  
explicado e é por isso que sou contra.” O senhor Presidente diz: “Foram feitas as inscrições por 
dois dias na cidade, ali no prédio da Rodoviária.” Vereador Caetano: “Sim, as inscrições eu sei  
que foram feitas, mas eu quero saber qual o critério que irão utilizar para a escolha.”  O Nobre 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita a ordem e diz: “Senhor Presidente, o que  
estamos  questionando,  eu também concordo com o Nobre  Colega Caetano,  todos  nós somos  
favoráveis que tenhamos mais empregos na cidade. Nós estamos questionando só a forma que  
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fora enviado a esta Casa que não é bem clara, como e quando será feita a contratação, de que  
forma?  Que  seja  comunicado  ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito  que,  quando nos  enviar  um  
projeto de tal natureza ou outros quaisquer, que venha especificado e simplificado, com uma  
linguagem direta para que o povo tenha mais fácil acesso. Obrigado.” Após, o senhor Presidente 
colocou em ÚNICA DISCUSSÃO e em ÚNICA VOTAÇÃO  o Projeto de Lei nº. 003/2009, 
ficando  aprovado  por  unanimidade. 4.  Em    Única  discussão  e  votação  a  Mensagem  nº.   
004/2009 -  Projeto  de Lei  Complementar  nº.  004/2009,  que “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.”  O Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva na 
qualidade Presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais requer vistas 
ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  004/2009.  O  senhor  Presidente  não  concede  vistas  ao 
Vereador  Presidente  da  Comissão.  Após  a  Leitura  da  Mensagem  e  do  Projeto  de  Lei 
Complementar nº. 004/2009, faz-se a leitura do Parecer favorável da Comissão Permanente de 
Justiça e Redação, COM AS EMENDAS PROPOSTAS; e ainda a leitura do Parecer favorável da 
Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais. Após a leitura, o senhor Presidente 
colocou  em  ÚNICA  DISCUSSÃO  e   em ÚNICA  VOTAÇÃO   o  Parecer  Favorável  da 
Comissão Permanente de Justiça e Redação COM EMENDAS; e o Parecer Favorável da 
Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais, ficando  APROVADOS POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS.  Após, o senhor Presidente colocou em ÚNICA DISCUSSÃO e 
em ÚNICA VOTAÇÃO  o Projeto de Lei Complementar nº. 004/2009, ficando aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente diz: “Agradeço a todos  
presentes,  aos  Nobres  companheiros...” O  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira diz: 
“Apenas para lembrar, senhor Presidente, na segunda-feira temos Sessão Ordinária, acho que  
podemos já colocar esses dois projetos em votação, pois até lá dá tempo dos senhores Vereadores  
analisarem.”   O Nobre Vereador Everaldo da Silva solicita a ordem e diz: “Quero agradecer a  
presença de todos aqui  nesta Extraordinária,  claro que também quero agradecer aos Nobres  
Vereadores desta Casa e dizer que os projetos que o Executivo nos encaminhar, que nos mande  
com  um tempo  bom para  analisarmos.  Os  projetos  de  lei  foram  retirados  de  pauta  porque  
realmente  nós  queremos  melhores  esclarecimentos.  Obrigado  a  todos.”  O  Nobre  Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita a ordem e diz: “Eu concordo com o Nobre Vereador  
Donizeti, para que nós tenhamos tempo hábil sim, se isso for legal. Acho que é oportuno que se  
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coloquem  os  projetos  de  lei  na  segunda-feira,  na  primeira  Sessão  Ordinária  da  Câmara  
Municipal, aqueles solicitados pelo Prefeito, os de nº.s 001 e 002.”  O senhor Presidente, no uso 
de  suas  atribuições,  convoca  as  Comissões  Permanentes  para  se  reunirem amanhã,  dia  30 de 
janeiro, às dez horas, para discussão dos projetos de lei retirados de pauta. O Nobre Vereador José 
Francisco  Marques  Garcia  solicita  que  todos  os  senhores  Vereadores  venham à  reunião  para 
discutirem os projetos de lei. O senhor Presidente agradece a presença de todos e não havendo 
nada mais a ser tratado, declarou encerrada a Sessão Extraordinária e de tudo o que, para constar 
foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara, a qual lida e achada conforme, vai devidamente 
assinada e registrada nos Assentos desta Câmara Municipal.

Lida, discutida e votada  na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA
1º Secretário

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
2º Secretário

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