
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2009. 

Às vinte horas do dia nove de fevereiro do ano 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 Ordinária,  regimentalmente  prevista.   Assumiu a 
direção  dos  trabalhos  o  senhor  Presidente  Vereador  VALDIVINO  FERREIRA  DOS 
SANTOS  que  convidou  a  mim,  Vereador  EVERALDO  DA  SILVA,  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.  006,  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 maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência no Plenário do 
Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior.  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 02 de fevereiro de 2009.  O Nobre Vereador José 
Maria de Siqueira Junior requer que seja consignada a sua presença no Plenário, bem como 
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  José  Maria,  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  02/02/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  O  Nobre  Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita a ordem e pede ao senhor Presidente que repita a 
votação, pois ele não ouviu. O senhor Presidente repete a votação da dispensa da leitura da 
Ata e os Vereadores Caetano e Francisco Pacheco se levantam contrários à dispensa da leitura 
da Ata. O Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Foi feita a votação e os dois  
Vereadores votaram favoráveis, agora, votar de novo não, isso já é palhaçada.” Vereador 
Francisco Pacheco: “Não, aqui não tem palhaço não e nem palhaçada.” Vereador José 
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Maria: “Eu acho  que  tem,  porque  não  tem ninguém surdo  aqui.” Vereador  Francisco 
Pacheco: “Não tem não, é que eu não ouvi o Presidente falando e não entendi o porquê de  
retirar  a  leitura  da  Ata,  só  isso.  Palhaço  não  tem  aqui.”   O  senhor  Presidente  coloca 
novamente  em única  discussão  e  votação  a  Ata  da  Sessão  Ordinária  do  dia  02/02/2009, 
ficando  aprovada  por  maioria  de  votos.  Contrários  à  Ata  da  Sessão  Ordinária  do  dia 
02/02/2009,  os  Nobres  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos.  2. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref.  10087505/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref.  10094135/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde 
INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira:  001) Indicação 
nº. 089/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao departamento competente, no sentido de 
elaborar projeto de ‘canteiros’ para divisória das Avenidas Ferdinando Jungers e Jair Leme, 
com as devidas interrupções para as ruas de acesso e, posteriormente arboriza-los e plantar 
flores;  002)  Indicação  nº.  090/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  junto  ao 
departamento competente, no sentido de asfaltar a parte que está com paralelepípedos da Av. 
Jair Leme;  003) Indicação nº. 091/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao 
departamento competente, no sentido de instalar um Centro Médico específico para Saúde da 
Mulher  em  nosso  município;  004)  Indicação  nº.  092/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
providencie junto ao departamento competente, no sentido de instituir o ensino em período 
integral nas escolas desta municipalidade. Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da  
Silva: 005) Indicação nº. 093/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente 
procedam a limpeza de toda a extensão da Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária; 
006) Indicação nº. 094/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
fazer a limpeza e roçada do mato de toda a extensão do acostamento da Estrada do Pomar do 
Carmo;  007)  Indicação  nº.  095/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a  fazer  a  limpeza  e  a  construção  de  muro  na  extensão  do  Departamento  de 
Promoção Social desta municipalidade; 008) Indicação nº. 096/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a fazer a limpeza e a construção de muro na extensão do 
Posto de Saúde do Bairro Cruz das Almas;  009) Indicação nº.  097/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito que junto ao setor competente construam uma praça ao lado do campo de futebol 
localizado na Rua Gonçalves Ledo, no Bairro Cruz das Almas; 010) Indicação nº. 098/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a fazer a limpeza do campo de 
futebol do Bairro Cruz das Almas; 011) Indicação nº. 099/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
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interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação em toda 
a  extensão  da  Av.  Miguel  Vicente  Chelucci,  no  Bairro  Vertentes;  012)  Indicação  nº. 
100/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no 
sentido de colocar iluminação em toda a extensão da Estrada dos Barbosa, no Bairro Cruz das 
Almas; 013) Indicação nº. 101/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Castro Alves, no Bairro 
Cruz das Almas; 014) Indicação nº. 102/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a realizar os estudos necessários para que seja feita a troca da lixeira localizada no 
ponto final do Bairro Jardim dos Eucaliptos,  e caso não seja possível  a troca, que faça a 
manutenção  da  já  existente;  015)  Indicação  nº.  103/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para que seja feita a troca da 
lixeira localizada na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, nas proximidades da Padaria 
Estrela,  e  caso  não  seja  possível  a  troca,  que  faça  a  manutenção  da  já  existente;  016) 
Indicação nº. 104/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a efetuar a 
operação  ‘tapa-buraco’  nas  ruas  do  Bairro  Vila  Operária;  017)  Indicação  nº.  105/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a efetuar a operação  ‘tapa-buraco’ 
na  Rua  João  José  Guimarães,  em  frente  à  Rodoviária  Municipal;  018)  Indicação  nº. 
106/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  recolocar  os 
paralelepípedos do estacionamento da Rodoviária Municipal;  019) Indicação nº. 107/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, façam os estudos necessários para a 
implantação de um posto de saúde ou médico da família para atender, no mínimo, uma vez 
por semana, os moradores do Bairro Pomar do Carmo; 020) Indicação nº. 108/2009, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente,  façam  os  estudos  necessários  para  a 
implantação de um posto de saúde ou médico da família para atender, no mínimo, uma vez 
por semana, os moradores do Bairro Rio Acima; 021) Indicação nº. 109/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que junto ao setor competente, façam os estudos necessários para a implantação de 
um posto de saúde ou médico da família para atender, no mínimo, uma vez por semana, os 
moradores do Bairro do Sogo; 022) Indicação nº. 110/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto 
ao setor competente, façam os estudos necessários para a implantação de um posto de saúde 
ou médico da família para atender, no mínimo, uma vez por semana, os moradores do Bairro 
de Santa Catarina;  023) Indicação nº. 111/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor 
competente,  façam os  estudos  necessários  para  a  implantação  de  um posto  de  saúde  ou 
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médico da família para atender, no mínimo, uma vez por semana, os moradores do Bairro da 
Terceira; 024) Indicação nº. 112/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
façam os estudos necessários a instalação do trailer odontológico para atender, no mínimo, 
uma  vez  por  semana,  os  moradores  do  Bairro  Castellano;  025)  Indicação  nº.  113/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente,  façam  os  estudos  necessários  a 
instalação  do  trailer  odontológico  para  atender,  no  mínimo,  uma  vez  por  semana,  os 
moradores do Bairro Nirvana; 026) Indicação nº. 114/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto 
ao setor competente, façam os estudos necessários a instalação do trailer odontológico para 
atender, no mínimo, uma vez por semana, os moradores do Bairro Pomar do Carmo;  027) 
Indicação nº.  115/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que junto ao setor competente,  façam os 
estudos necessários a instalação do trailer odontológico para atender, no mínimo, uma vez por 
semana, os moradores do Bairro Rio Acima;  028) Indicação nº. 116/2009,  solicita ao Sr. 
Prefeito que junto ao setor competente, façam os estudos necessários a instalação do trailer 
odontológico para atender, no mínimo, uma vez por semana, os moradores do Bairro de Santa 
Catarina; 029) Indicação nº. 117/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
façam os estudos necessários a instalação do trailer odontológico para atender, no mínimo, 
uma vez por semana, os moradores do Bairro do Sogo; 030) Indicação nº. 118/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, façam os estudos necessários a instalação do 
trailer odontológico para atender, no mínimo, uma vez por semana, os moradores do Bairro 
da Terceira;  031) Indicação nº.  119/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a efetuar a limpeza dos Córregos do Santo, Putim, dentre outros existente em 
nosso município, com urgência, em razão do grande acúmulo de mato existente nas encostas; 
032) Indicação nº. 120/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, efetuem a 
reforma da igreja localizada no Cemitério Municipal;  033) Indicação nº. 121/2009, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente  construam  um  Teatro  Municipal;  034) 
Indicação nº.  122/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que junto ao setor competente efetuem a 
reforma da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim ou a sua mudança para o prédio utilizado 
na gestão passada,  onde era o  Hospital  Municipal. Autoria do Nobre Vereador Caetano  
Pereira da Silva: 035) Indicação nº. 123/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao 
Departamento  Municipal  de  Obras,  providenciem  a  colocação  de  corrimão  na  ponte  do 
Córrego do Itaim,  no trecho localizado na  Av.  Jair  Leme;  036)  Indicação nº.  124/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente ao Departamento Municipal de Obras, providenciem a 
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construção de lombadas na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, nas proximidades da EMEF 
‘Nelson  de  Oliveira  Camargo’,  no  Bairro  Jardim Yoneda;  037)  Indicação  nº.  125/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito   que  juntamente  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  passem a 
máquina motoniveladora e joguem cascalho na Rua Edite Conceição de Jesus, localizada no 
Bairro Castellano;  038) Indicação nº. 126/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente ao 
Departamento Municipal de Obras passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho na 
Estrada Velha da Nova Biritiba, próximo ao campinho; 039) Indicação nº. 140/2009, solicita 
ao  Sr.  Prefeito   que  juntamente  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  providenciem  a 
construção de lombadas na Av. Jair Leme, nas proximidades da quitanda do Jalan. Autoria  
do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia: 040) Indicação nº. 127/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente que solucione o problema de caída de água 
na  Rua José  Rodrigues  Mano Junior,  localizada  no Bairro  Vertentes;  041)  Indicação nº. 
128/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a consertar o abrigo de 
passageiros do ponto de ônibus localizado na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, em 
frente à Estrada do Rio Acima, no Bairro Irohy; 042) Indicação nº. 129/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a inverter a mão  de trânsito da Rua José Luiz 
Cembranelli,  localizada  no Centro  do  município. Autoria  do Nobre  Vereador  Francisco  
Pacheco  de  Vasconcelos:  043)  Indicação  nº.  130/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
determine ao setor  competente a trocar a lâmpada da luminária  localizada na Rua 07, do 
Bairro Vila Santo Antonio, próximo à residência de nº. 05;  044) Indicação nº. 131/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que 
seja  feito  o  nivelamento e cascalhamento  da Rua 30,  localizada no Bairro  Nirvana;  045) 
Indicação nº. 132/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de 
Obras, a fazer a manutenção geral na Estrada Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro 
do  Casqueiro;  046)  Indicação  nº.  133/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  fazer  a  manutenção  geral  da  Rua  dos  Abacateiros, 
localizada no Bairro Pomar do Carmo; 047) Indicação nº. 134/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a fazer a coleta de lixo com mais freqüência, nas ruas 
localizadas no centro do município; 048) Indicação nº. 135/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer a manutenção geral da Estrada do 
Maeda, localizada no Bairro do Irohy. Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira  
Junior: 049) Indicação nº. 136/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine a construção de 
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uma mureta de concreto do lado esquerdo de quem desce a ‘curva da morte, sentido centro-
bairro, para o trânsito de pedestres com segurança; 050) Indicação nº. 137/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que  determine  a  instalação  de  luminárias  públicas  nos  postes  da  Estrada 
Municipal Kobayashi, em toda a sua extensão;  051) Indicação nº. 138/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  a  instalação  de  concreto  para  escoamento  das  águas  pluviais  na 
bifurcação entre a Estrada dos Barbosa e a Rua Três Marias,  no Bairro Sítio Itaim, neste 
município. Autoria  do  Nobre  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva: 052)  Indicação  nº. 
139/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, 
para que procedam o aterro das valetas existentes na Rua Benedito de Miranda Melo, nas 
proximidades do nº. 20, Bairro Chácara Vertentes, ao lado do Ginásio Municipal. Autoria do  
Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: 053) Indicação nº. 141/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  fazer  uma  lombada  na  Estrada  do  Irohy, 
próximo ao nº. 315, na Estrada do Rio Acima, depois da ponte e próximo ao nº. 430, Bar do 
Valdemar Baba; 054) Indicação nº. 142/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a estudar a possibilidade da volta do Adicional de Insalubridade aos funcionários 
que foi cortado na gestão passada, por exemplo, às merendeiras,  gari,  dentre outros;  055) 
Indicação nº. 143/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a colocar 
um telefone público tipo ‘orelhão’, na Rua Geraldo da Conceição, nº. 65, no Bar do Geraldo. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria da Mesa Diretora: 01) Leitura do Projeto de 
Resolução nº. 002/2009,  que “Dispõe sobre a alteração do art. 34 e art. 37 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Autoria do Poder 
Executivo: 02) Leitura da Mensagem nº. 005/2009 - Projeto de Lei nº.  005/2009,  que 
“Dispõe sobre autorização Legislativa para o Município de Biritiba Mirim celebrar Convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Habitação, e dá 
outras providências.” Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva: 03) Leitura 
do Projeto de Lei nº. 006/2009,  que “Dispõe sobre a denominação da Rua Sete, no Bairro 
Jardim Nova Biritiba, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”  Autoria do 
Poder Executivo: 04) Leitura da Mensagem nº. 006/2009 - Projeto de Lei Complementar 
nº. 007/2009, que “Dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais 
em atraso, estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, estabelece normas para sua 
cobrança  e  execução  fiscal,  e  dá  outras  providências.”  05) Leitura  do  Ofício  nº. 
002/2009/PGM, do Poder Executivo.  Solicita a inclusão da Mensagem nº. 006/2009, que 
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encaminha o Projeto de Lei Complementar que, dispõe sobre a concessão de benefícios para 
pagamento de débitos  fiscais  em atraso,  estabelece normas para sua cobrança e execução 
fiscal, e dá outras providências. O senhor Presidente colocou em votação o pedido do Poder 
Executivo para a inclusão na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária, do Projeto de Lei 
Complementar nº. 007/2009, encaminhado através da Mensagem nº. 006/2009. Aprovado por 
maioria de votos. Votou contrário, o Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos e 
assim justifica: “Voto contrário porque, sob o meu ponto de vista, esse projeto teria que  
passar  pelas  comissões  para  melhor  análise.” .  O  senhor  Presidente  informa  ao  Nobre 
Vereador Francisco Pacheco que o referido Projeto de Lei Complementar nº.007/2009 irá 
passar  pelas Comissões Permanentes desta Casa. Terminando os trabalhos do Expediente, 
passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA:  Autoria do Nobre Vereador 
Caetano  Pereira  da  Silva:  001)  –  Única  discussão  e  votação  o  Requerimento  nº. 
005/2009,  ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal,  Carlos Alberto Taino Junior,  que 
solicite ao departamento municipal a realizar os estudos necessários visando a possibilidade 
de  criar  no  município  um  posto  do  PROCON.  O  senhor  Presidente  colocou  em  única 
discussão e votação, ficando  aprovado por unanimidade o Requerimento nº.  005/2009. 
002) –  Única  discussão  e  votação o  Requerimento  nº.  006/2009,  ao Exmo.sr.  Prefeito 
Municipal, Carlos Alberto Taino Junior, que solicite ao departamento competente a realizar 
os estudos necessários visando a possibilidade de criar no município o Conselho Municipal da 
Mulher. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento  nº. 006/2009.  Autoria do Poder Executivo: 003) – Única 
discussão e votação o 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.” Leitura do Parecer Favorável com a Emenda, proposta pela 
Comissão Permanente de Educação e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da Silva e 
Relator  Vereador José Francisco Marques Garcia. O Membro da Comissão Permanente de 
Educação e Cultura, Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos, apresentou em separado, o 
Parecer Contrário ao Projeto de Lei nº. 001/2009, que está apensado aos autos do projeto. 
Leitura do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação que acompanha o Parecer 
com a Emenda da Comissão de Educação e Cultura: Presidente - Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira;  Relator – Vereador Everaldo da Silva;  Membro – Vereador Marcio Francisco da 
Silva.  O  senhor  Presidente  coloca  em  única  discussão  os  Pareceres  das  Comissões 
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Permanentes  referentes  ao  Projeto  de  Lei  nº.  001/2009.  O  Nobre  Vereador  Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos  solicita  a  Ordem  para  a  discussão  e  diz:  “Quero  que  fique  
registrado em Ata os votos nominal de cada Vereador, aqueles que votarem a favor e os que  
votarem contrários ao projeto de lei”.   O senhor Presidente  coloca em única votação os 
Pareceres  das  Comissões  Permanentes  referentes  ao Projeto  de  Lei  nº.  001/2009,  ficando 
APROVADO  POR  MAIORIA  DE  VOTOS. Votaram  contrários  aos  Pareceres  das 
Comissões  Permanentes,  os  Nobres  Vereadores:  Caetano  Pereira  da  Silva  e  Francisco 
Pacheco de Vasconcelos. O  Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz:  “Quero  
justificar o meu voto favorável a esse Projeto, uma vez que não se trata de um acúmulo de  
funções remuneradas, trata-se sim de um direito que hoje já é respeitado no Governo do  
Estado de São Paulo, o Estatuto do Magistério Estadual prevê esse dispositivo. Eu votei a  
favor porque entendo que a partir do momento que uma pessoa passa a exercer uma função  
como a do Fundo Social de Solidariedade, ela depende realmente de tempo integral para  
estar se dispondo a fazer  esse trabalho.  Um exemplo disso,  foi  o almoço que aconteceu  
ontem na Escola Municipal João Cardoso, com bingo, para arrecadar recursos ao Fundo  
Social. Então, eu sou favorável sim porque não existe nenhum óbice legal com relação a esse  
dispositivo  e  porque  não  está  havendo  a  criação  de  cargo  e  muito  menos  acúmulo  
remunerado  de  cargos,  por  isso  justifico  meu  voto  favorável  dessa  forma.”  O  Nobre 
Vereador Caetano solicita a ordem e diz:  “Eu justifico meu voto contrário pelo seguinte:  
não porque a primeira dama faz parte do magistério, ela é professora, mas pelo fato de que  
se  o  Prefeito  tiver  uma  esposa  que  não  tenha  um  grau  de  instrução  ou  que  não  seja  
professora, quer dizer, vai batalhar lá no Fundo Social, mas não vai ter direito a receber o  
dinheiro.”  O  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco solicita  a  ordem  e  diz: “Senhor  
Presidente, eu tenho uma pergunta: é possível ler em Plenário o meu voto, pode ser?”  O 
senhor Presidente diz: “Vai constar na Ata que o seu voto é contrário e já está incluso o seu  
parecer contrário.” Vereador Francisco Pacheco: “Não é possível ler o meu voto contrário  
em Plenário,  é  isso?”  Senhor Presidente:  “Não,  porque já  consta  seu voto  contrário.”  
Vereador Francisco Pacheco: “Obrigado, senhor Presidente.”   Após, o senhor Presidente 
coloca em Única Discussão e Votação o Projeto de Lei nº. 001/2009, com a Emenda proposta 
pelo Presidente e Relator da Comissão de Educação e Cultura, ficando APROVADO POR 
MAIORIA DE VOTOS. Votaram contrários aos Pareceres das Comissões Permanentes, os 
Nobres Vereadores: Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. O Nobre 
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Vereador  Donizeti  Assis  de Siqueira solicita  a  ordem e  diz:  “Da mesma forma que o  
Vereador José Maria expôs o voto dele favorável, o Vereador Pacheco também poderá expor  
verbalmente  o  voto  contrário  dele,  se  assim  desejar.”   O  Nobre  Vereador  Francisco 
Pacheco solicita a ordem e diz: “Senhor Presidente, eu estava lendo aqui e não entendi, o  
Vereador pode repetir pra mim, por favor.” Vereador Donizeti: “Da mesma forma que o 
Vereador José Maria expôs o porque que ele votou favorável,  Vossa Excelência também  
poderá expor  o porque que votou contrário.”  Vereador Francisco  Pacheco: “Então eu  
posso ler o meu parecer contrário que está no projeto de lei, quero expor o porque que sou  
contrário,  que  esse  projeto  é  inconstitucional.”  Senhor  Presidente:  “A  Mesa  já  leu  o  
Projeto,  o  senhor  pode  expor  verbalmente  o  porque  o  senhor  é  contrário.”  Vereador 
Francisco Pacheco: “Está por escrito o porque eu sou contrário, se eu puder ler o meu  
parecer, tudo bem, senão eu prefiro deixar da forma que está.” Autoria da Mesa Diretora: 
004) – Única discussão e votação o Projeto de Resolução  nº. 003/2009, que “Dispõe sobre  
a  constituição  de  Comissão  Especial  para  a  revisão  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável da  Comissão de 
Justiça e Redação:  Presidente - Vereador Donizeti Assis de Siqueira;  Relator – Vereador 
Everaldo da Silva;  Membro – Vereador  Marcio Francisco da Silva.  O senhor  Presidente 
coloca  em  Única  Discussão  e  Votação  o  Parecer  da  Comissão  Permanente  referente  ao 
Projeto de Resolução nº. 003/2009, ficando  APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. 
Votaram contrários  ao  Parecer  Favorável  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  os  Nobres 
Vereadores: Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. Após, o senhor 
Presidente  coloca  em Única  Discussão  e  Votação  o  Projeto  de  Resolução  nº.  003/2009, 
ficando  APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. Votaram contrários  ao  Projeto  de 
Resolução nº. 003/2009, os Nobres Vereadores: Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco 
de Vasconcelos. Autoria da Mesa Diretora: 005) – Única discussão e votação o Projeto de 
Resolução  nº. 004/2009, que  “Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para a  
revisão  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  
providências.” Leitura do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação: Presidente 
- Vereador Donizeti Assis de Siqueira;  Relator – Vereador Everaldo da Silva;  Membro – 
Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva.  O senhor  Presidente  coloca  em Única  Discussão  e 
Votação o Parecer da Comissão Permanente referente ao Projeto de Resolução nº. 004/2009, 
ficando  APROVADO  POR  MAIORIA  DE  VOTOS. Votaram  contrários  ao  Parecer 
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Favorável da Comissão de Justiça e Redação, os Nobres Vereadores: Caetano Pereira da Silva 
e Francisco Pacheco de Vasconcelos. Após, o senhor Presidente coloca em Única Discussão e 
Votação o Projeto de Resolução nº. 004/2009, ficando APROVADO POR MAIORIA DE 
VOTOS. Votaram contrários ao Projeto de Resolução nº. 004/2009, os Nobres Vereadores: 
Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. O senhor Presidente suspende 
a  Sessão  por  dez  minutos  para  que  a  Procuradoria  Jurídica  e  as  Comissões  Permanentes 
emitam parecer ao Projeto de Lei Complementar nº. 007/2009, que “Dispõe sobre a concessão 
de  benefício  para  pagamento  de  débitos  fiscais  em  atraso,  estabelece  normas  para  sua 
cobrança e execução fiscal, e dá outras providências.” Retornando aos trabalhos da Sessão, o 
senhor Presidente solicita o 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. 006, do Livro nº. X de Registro de Presença dos 
Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara,  apurou-se  que  havia  “quorum” legal  para  a 
continuidade da Sessão, em face da presença da maioria dos membros da Câmara no Plenário. 
Os  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos  estavam 
ausentes no Plenário. O Vereador Marcio Francisco da Silva justifica a ausência do Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos no Plenário, pois este passou mal e teve que se ausentar 
para ir ao médico. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá continuidade à Sessão 
Ordinária, retornando de pronto à  ORDEM DO DIA: Autoria do Poder Executivo: 006) 
Única Discussão e Votação Projeto de Lei Complementar nº. 007/2009, que “Dispõe sobre 
a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para 
sua cobrança e execução fiscal, estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, e dá 
outras providências.” O senhor Presidente diz: “Atendendo um pedido de vistas feito pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Ordem Econômica, Vereador Marcio Francisco da 
Silva,  concedo  vistas  e  retiro de  pauta  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  007/2009,  de 
autoria do Poder Executivo. Terminados os trabalhos 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 Donizeti 
Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Everaldo da Silva: 
“Boa noite senhor Presidente, Nobres Vereadores e povo aqui presente. Quero colocar aqui  
nesta nossa Sessão Ordinária de hoje, junto aos Nobres Pares que também, em sua grande  
maioria estiveram presentes conosco, na última quarta-feira esteve presente aqui em nosso  
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município o Deputado Fausto Figueira, que também é médico, e ele veio até a Prefeitura a  
meu  convite  para  nos  ajudar  na  questão  da  saúde  em nosso  município.  Ele  foi  até  ao  
gabinete do nosso Prefeito e este, junto com o Secretário da Saúde, demais pessoas presentes  
e nós vereadores, ele liberou para este município R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para  
nos ajudar na questão da saúde, e também se propôs a estar nos defendendo e nos ajudar  
junto a outros deputados na Assembléia, para estarem intercedendo na Assembléia  para nos  
ajudar  na  questão  da  saúde  em  nosso  município.  É  sabido  que  todos  nós  pegamos  o  
município vindo de uma gestão que nos deixou com muitas dívidas, a Prefeitura endividada e  
com muitas coisas para resolvermos. Claro que cada um de nós temos a nossa prioridade,  
mas tivemos que todos nos concentrar na questão da saúde, e também, estamos lutando junto  
ao Governo Federal para nos ajudar no problema da calamidade pública na saúde que veio  
fechar o nosso Hospital, e agora nós temos que ajudar, não podemos deixar o povo sem uma  
resposta e nós estamos fazendo a nossa parte. Quero aqui dizer às pessoas presentes que  
transmitam isso aos vizinhos, às pessoas de seus bairros, para que nos ajudem também neste  
sentido. Como eu disse aqui na última Sessão, nós estamos aqui para ajudar, sempre ajudar,  
nunca atrapalhar, precisamos de ajuda e críticas construtivas, nunca destrutivas, porque nós  
somos um conjunto e queremos ajudar uns aos outros. Quero que conste em Ata, senhor  
Presidente  e  Nobres  Pares,  nesta  Sessão  de  hoje,  este  Ofício  que  o  Deputado  Fausto  
Figueira recebeu para nós e que encaminhou o benefício que já chegou a nosso município.  
No mais, agradeço do povo que está prestigiando hoje a Sessão conosco, venham sempre  
porque esta Casa é nossa. Muito obrigado e boa noite a todos.”  3. Vereador José Maria de 
Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  4. Vereador Marcio Francisco 
da Silva:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo mais oradores inscritos, o 
senhor  Presidente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  convoca  a  reunião  das  Comissões 
Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2009, às quinze horas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente 
declarou 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 16 de fevereiro de 2009.
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