
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 19 de fevereiro de 2009.

Às dezesseis horas do dia dezenove de fevereiro 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. 032/2009, de autoria do senhor 
Presidente da Mesa Diretora desta Casa. 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.  008  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. O Nobre Vereador 
Everaldo justifica a ausência do Nobre Vereador José Maria, que comunicou que o Vereador José 
Maria está em São Paulo e não chegaria a tempo para a Sessão. Antes de dar início à presente 
Sessão, o Nobre Vereador Julio César solicita um minuto de silêncio em homenagem a senhora 
Maria Conceição de Oliveira, mãe do ex-Vereador Juvenil Rodrigues de Oliveira, “Nagao” que 
faleceu  no  dia  de  hoje.  Após  um  minuto  de  silêncio  e  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: 1) Leitura do Ofício nº.  
032/2009,   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. 007/2009 - Projeto de Lei nº.   
008/2009, que “Dispõe sobre a criação de Elemento de Despesa e Autorização para Abertura de 
Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente, e sua inclusão nas Leis do Plano Plurianual e 
Lei Orçamentária Anual do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”  Leitura do 
Ofício nº. 075/2009/GP – referente ao Protocolo nº. 054/2009 – Mensagem nº. 07, de 12 de 
fevereiro de 2009 – Presta Esclarecimentos sobre o projeto de lei.   Após a Leitura do Projeto de 
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Lei  nº.  008/2009  e  do  Ofício  nº.  075/2009/GP,  faz-se  a  leitura  dos  Pareceres  favoráveis  das 
Comissões  Permanentes  de  Justiça  e  Redação: Presidente –  Vereador  Donizeti  Assis  de 
Siqueira; Relator: Vereador Everaldo da Silva; e Membro: Vereador Marcio Francisco da Silva; 
e  Tributação,  Finanças e Orçamento: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; 
Relator: Vereador  Julio  César  Leite  da Silva;  e  Membro: Vereador  José  Francisco  Marques 
Garcia. Após a leitura, o senhor Presidente colocou  em ÚNICA DISCUSSÃO e  em ÚNICA 
VOTAÇÃO  os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação; e 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos,  ficando  APROVADO  POR  UNANIMIDADE  DE 
VOTOS. Após,  o  senhor  Presidente  colocou  em  ÚNICA  DISCUSSÃO  e  em  ÚNICA 
VOTAÇÃO  o  Projeto de Lei nº. 008/2009, ficando APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Terminados  os  trabalhos  da  presente  Sessão  Extraordinária,  o  Nobre  Vereador  Francisco 
Pacheco de Vasconcelos solicita a ordem e diz: “Gostaria de explanar aqui que, como o senhor  
tem uma maior afinidade com o Executivo, que o mesmo tenha um pouco mais de complacência  
com o Nobre Colega e Vereador Caetano, e que avise o mesmo que ele fará um forró amanhã,  
sábado  e  domingo,  para  que  o  Executivo  tenha  um  pouco  de  complacência  com  o  Nobre  
companheiro aqui. Obrigado.” Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente, no uso 
de suas atribuições, diz: “De acordo com o Decreto nº. 2.581 do Excelentíssimo senhor Prefeito  
Municipal,  Carlos Alberto Taino Junior,  que suspende o expediente  nos dias 22,  24 e 25 de  
fevereiro,  esta Presidência comunica que o expediente nesta Câmara Municipal também será  
suspenso  nos  dias  citados,  retornando  ao  normal  funcionamento  na  quinta-feira,  dia  26  de  
fevereiro. Fica assim, transferida a Sessão Ordinária que seria realizada na quarta-feira, dia 25  
de fevereiro, ás dezesseis horas, para quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às vinte horas.” O Nobre 
Vereador Everaldo solicita a ordem e diz: “Dentro da convocação da Sessão para novo horário  
e  dia,  quero  pedir  a  esta  Casa  para  que  fizesse  o  possível  para  divulgar  essa  mudança  
novamente,  pois  tínhamos  convidado  a  população  a  estarem  presentes  na  quarta-feira,  às  
dezesseis horas, então, eu gostaria que fizesse o máximo possível para divulgarmos novamente  
essa mudança de dia e horário da Sessão Ordinária. Obrigado.”  O senhor Presidente também 
comunica às Comissões Permanentes para se reunirem amanhã, dia 20 de fevereiro, às dez horas, 
para discussão dos projetos  de lei  em tramitação nesta  Casa.  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 
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qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada e registrada nos Assentos desta Câmara 
Municipal.

Lida, discutida e votada  na Sessão Ordinária do dia 26 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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