
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 13 de maio de 2009. 

Às quinze horas do dia treze de maio 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 Extraordinária, que foi convocada pelo Senhor Presidente na Sessão 
Ordinária do dia onze de maio de dois mil e nove.  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. 021, do Livro nº. X de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 
Sessões da Câmara, 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. O Senhor Presidente convida o Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 
Junior para compor a Mesa Diretiva, passando-se de pronto ao material de 
convocação: ORDEM DO DIA: Autoria do Poder Legislativo - 001) Única 
discussão  e  votação  do  Projeto  de  Lei  nº  020/2009  –  “Dispõe  sobre  a 
exigência de declaração pública criada através de Lei Municipal de Biritiba 
Mirim para  que  as  entidades  filantrópicas  mantenham ou tenham acesso à 
convênios  ou  subvenções  junto  ao  Poder  Executivo  Municipal  de  Biritiba 
Mirim e dá outras providências”.  Leitura do Parecer em conjunto, favorável, 
da  Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vereador Donizeti Assis 
de  Siqueira;  Relator –  Vereador  Everaldo  da  Silva;  Membro –  Vereador 
Marcio  Francisco  da  Silva;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator 
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–  Vereador Julio César Leite da Silva;  Membro –  José Francisco Marques 
Garcia;  Comissão  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais:  Presidente  – 
Vereador Caetano Pereira da Silva; Relator – Vereador Marcio Francisco da 
Silva;  Membro - Vereador José Francisco Marques Garcia e  Comissão de 
Ordem Social e Saúde: Presidente  – Vereador Julio Cesar Leite da Silva; 
Relator - Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Membro – Vereador Francisco 
Pacheco de Vasconcelos, ficando aprovado POR MAIORIA DE VOTOS O 
PREJETO  E  O  PARECER  DAS  COMISSÕES.  Votou  contrário  o 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos.  Aurtoria da  Mesa Diretiva 
002) Única discussão e votação do Projeto de Resolução nº  009/2009  - 
Dispõe sobre a utilização do(s) veículo(s) oficial(is) da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, revoga as Resoluções nº 025/2006 e 003/2008, e dá outras 
providências”.  Leitura do Parecer em conjunto, favorável, da  Comissão de 
Justiça  e  Redação: Presidente –  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira; 
Relator –  Vereador  Everaldo  da  Silva;  Membro –  Vereador  Marcio 
Francisco  da  Silva;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos: 
Presidente –  Vereador José Maria de Siqueira Junior;  Relator –  Vereador 
Julio  César  Leite  da  Silva;  Membro  –  José Francisco  Marques  Garcia  e 
Comissão de Obras,  Serviços e  Bens Municipais:  Presidente  – Vereador 
Caetano  Pereira  da  Silva;  Relator  –  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva; 
Membro - Vereador José Francisco Marques Garcia, ficando aprovado POR 
MAIORIA  DOS  VOTOS   O  PROJETO  E  O  PARECER  DAS 
COMISSÕES.  O Verador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e diz: 
“Só  aproveitando  a  resolução  e  que  estão  todos  os  vereadores  presentes  
aqui, me parece que estão faltando algumas aberturas de contas, ainda, para  
que a Caixa Econômica Federal ceda o veículo para a Câmara Municipal,  
ela só vai ceder depois que todos os nove vereadores assinarem a abertura de  
conta na Caixa Econômica Federal,  não é isso?.  O Senhor Presidente diz: 
“Aproveitando  o  comunicado,  está  faltando  abrir  à  conta  os  Nobres  
Vereadores José Francisco Marques Garcia, José Maria de Siqueira Junior e  
Francisco Pacheco de Vasconcelos, o qual foi o autor do pedido da abertura  
da conta na Caixa Econômica Federal”. Autoria do Poder Executivo 003) 
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Única discussão e votação do Projeto de Lei nº 023/2009 –  “Autoriza o 
Poder  Executivo  a  celebrar  convênios  com  Organizações  Não-
Governamentais para a prestação de serviços profissionais, administrativos e 
ações de Saúde no Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer em conjunto, favorável, 
da  Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vereador Donizeti Assis 
de  Siqueira;  Relator –  Vereador  Everaldo  da  Silva;  Membro –  Vereador 
Marcio  Francisco  da  Silva  e  Comissão  de  Ordem  Social  e  Saúde: 
Presidente  –  Vereador  Julio  Cesar  Leite  da  Silva;  Relator  –  Vereador 
Donizeti  Assis  de  Siqueira;  Membro –  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos;Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente 
–  Vereador José Maria de Siqueira Junior;  Relator –  Vereador Julio César 
Leite  da  Silva;  Membro  –  Vereador José Francisco  Marques  Garcia; 
Comissão de Obras,  Serviços e  Bens Municipais:  Presidente  – Vereador 
Caetano  Pereira  da  Silva;  Relator  –  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva; 
Membro - Vereador José Francisco Marques Garcia e Comissão de Ordem 
Econômica:  Presidente  –  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva;  Relator  – 
Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – Vereador Caetano Pereira 
da Silva. O Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a ordem e diz: 
“Senhor Presidente, o parecer é conjunto de todas as Comissões desta Casa,  
a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento não está dando o parecer,  
ou seja, somente um dos membros está assinado o parecer, eu entendo que  
esse Projeto não deve entrar em votação, se for preciso peço a retirada de  
pauta,  para que seja  analisado por  essa  Comissão”.  O Senhor  Presidente 
informa que dois dos membros assinaram o parecer favorável, os vereadores: 
Júlio César Leite da Silva e José Francisco Marques Garcia. O Vereador Julio 
César Leite da Silva solicita a ordem e requer na qualidade de Presidente da 
Comissão de Ordem Social e Saúde “vistas” ao Projeto de Lei nº 023/2009, 
uma vez que não houve tempo hábil  para  apreciação e também que outro 
membro dessa  Comissão fez o pedido por  escrito  e  diz:  “Até consultar  o  
jurídico  hoje  às  treze  horas  pedi  que  ele  pudesse  nos  passar  alguma  
informação sobre esse assunto e ele me informou que o tempo dele estava  
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escasso para poder dar um parecer. Se o tempo dele estava escasso, não pode  
nos  dar  uma consulta  sobre esse  projeto.  Entendo também que o Projeto  
chegou nessa Casa às dezoito horas, na segunda-feira, foi protocolado, em  
dois  dias  acho  que  o  tempo  foi  muito  curto  eu,  por  exemplo,  não  tive  
oportunidade de conversar com o jurídico, então gostaria de requerer vistas  
para  melhor  análise”.  O  Senhor  Presidente  concedeu  “vistas”  de  quinze 
minutos para que o Vereador Julio César Leite da Silva apreciasse o Projeto, 
uma  vez  que  é  de  caso  de  urgência.  O  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos  aproveitando a  solicitação  de  vistas  do Nobre  Vereador  Julio 
pede ao Senhor Presidente o uso da palavra. O Senhor Presidente diz: “Essa  
presidência suspenderá a sessão por quinze minutos e depois no retorno dará  
o uso da palavra ao vereador”. Retornado os trabalhos o Senhor Presidente 
solicita  ao  Primeiro Secretário  que  faça  a  chamada  nominal  dos  Senhores 
Vereadores  para  a  apuração  do  “quorum”  legal,  apurou-se  que  havia 
“quorum”  legal,  constatou-se  a  ausência  dos  nobres  vereadores  Caetano 
Pereira da Silva e José Maria de Siqueira Junior. Passando-se de pronto para a 
discussão  do  Projeto.  O  Senhor  Presidente  após  reunião  com os  senhores 
vereadores  e  em comum acordo  acata  o  requerimento do  Nobre  Vereador 
Julio César Leite da Silva, concede “vistas” e retira o Projeto de pauta até o 
dia dezessete de maio. O Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita 
o uso da palavra e diz: “Senhor Presidente aproveitando o ensejo que o nosso  
Prefeito está presente, gostaria de fazer um pedido oficial aqui na Câmara  
que os projetos enviados aqui na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, que  
não  venha  com  tanta  urgência,  urgentíssimo,  como  está  vindo.  O  nosso  
Procurador  não  tem  tempo  hábil  para  analisá-los.  Por  outro  lado,  eu  
gostaria  de  solicitar  ao  Senhor  Prefeito,  aproveitando  a  sua  presença  
novamente,  que  o  mesmo  faça  um  esforço,  mesmo  sabendo  que  a  
circunstância hoje  da cidade, segundo suas próprias palavras com minha  
pessoa que está difícil, mas que faça um esforço, que nos atenda. As nossas  
indicações, de todos os vereadores,  estão pendentes, estão acumuladas, ás  
vezes  indicações  simples,  fáceis  de  serem  cumpridas  que  atendem  à  
população, como um poste, uma luz, uma estrada, passar uma máquina numa  

4



rua, uma ponte quebrada, coisas simples, mesmo que seja difícil, mas que o  
mesmo  faça  um  esforço  perante  a  todos  nós  aqui  que  estamos  todas  as  
segundas-feiras  nas  sessões,  fazendo  indicações  e  solicitando,  inclusive  
Vossa Senhoria, Senhor Presidente, tem acompanhado as suas indicações no  
bairro da Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos. O Everaldo, o Julio, O  
Doni, o Marcio, o Pezão e todos os outros  vereadores, mas nós não temos o  
retorno do cumprimento  de nenhuma solicitação.  Portanto  eu  gostaria de  
solicitar  ao Prefeito  que faça um  esforço,  pensando no povo de Biritiba  
Mirim e olhe para nossas indicações e tente realizá-las as mínimas possíveis.  
Obrigado Senhor Presidente” O Vereador Donizeti Assis de Siqueira  solicita 
a ordem e diz: “É só pra deixar consignado que os projetos devem, sim, vir  
com prazo para que os vereadores analisem, porque o Jurídico já analisou na  
mesma segunda-feira que ia ser posta em votação. Na terça-feira ele voltou a  
ser analisado e hoje o Dr. José Carlos já deu o Parecer, que já está formado,  
então  não  podemos  dizer  que  foi  o  Jurídico  que  estava  com  pressa  no  
Parecer, a pressa, aliás, a calma que está pedindo somos nós vereadores e  
não o Jurídico. O Jurídico deu Parecer dele, está pronto, e não vai analisar  
mais, era só isso pra consignar. O Senhor Presidente pergunta se mais algum 
vereador gostaria de fazer uso da palavra. O Vereador Francisco Pacheco de 
Vasconcelos solicita a ordem e diz: “Eu esqueci um detalhe, eu queria fazer  
um apelo ao Prefeito e deixar claro, já falei isso pessoalmente várias vezes, o  
Prefeito como ser humano e pessoa comigo, nós nos damos muito bem, eu  
tenho por ele um grande apreço, porém algumas atitudes que eu já falei que  
não  acredito  que  não  seja,  que  não  venham  dele,  talvez  até  um  mau  
assessoramento, vem prejudicando o seu mandato. Eu quero fazer um apelo  
ao Prefeito que analise com carinho a retirada do pessoal que está imposto e  
incumbido lá embaixo no hospital,  que seja  analisada a  retirada o mais  
rápido  possível  porque  está  totalmente  inadequado.  O  Nobre  Vereador  
Everaldo já solicitou isso aqui, o Vereador Pezão já solicitou isso aqui, eu  
estive  presente  analisando a situação ela é inadequada  e é inadmissível.  
Gostaria  que  o  Prefeito  analisasse  com  carinho,  nós  não  estamos  aqui  
fazendo  política,  nem  politicagem,  estamos  aqui,  Senhor  Prefeito  sendo  
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companheiro  e  tentando  ajudá-lo  da  melhor  forma  possível,  coibindo  
qualquer  erro   que  venha  ocorrer  no  seu  mandato  mesmo  que  não  seja  
intencional de algum gestor, de algum funcionário que goze da sua amizade.  
Obrigado Senhor Presidente.” O Vereador Julio Cesar Leite da Silva solicita 
a ordem e diz: “Eu quero só citar que quando eu me referi ao Jurídico, em 
nenhum  momento  eu  falei  que,  dando  desculpa  em  cima  do  Jurídico,  eu  
simplesmente referi que pedi para ele explicações sobre o projeto, eu sei que  
o tempo estava escasso e da minha parte eu não entendo se ele tem obrigação  
ou não tem de nos dar algum esclarecimento. Eu entendo que, como o nobre  
Vereador Donizeti falou, se ele não nos pode dar explicações, da minha parte  
eu não consultarei  mais.  Eu gostaria depois  de  ter  esclarecimentos.  Não 
havendo mais vereadores a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente solicita 
que o Excelentíssimo Prefeito faça o uso da tribuna. O vereador Everaldo da 
Silva  solicita  permissão  para  se  retirar,  uma  vez  que  ele  já  tinha  um 
compromisso  agendado.  O que  lhe  fora  concedido.  Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Carlos Alberto Taino Junior faz o uso da tribuna e diz: “Boa tarde a  
todos, Nobre Presidente, Segundo Secretário, Jurídico desta Casa, muito boa  
tarde  Vereador  Pacheco,  vereador  Marcio,  vereador  Quico  e  o  vereador  
Doni, obrigado. Eu venho dizer que Poder Executivo não consegue trabalhar  
sem o Poder Legislativo, é claro, e dizer que o tempo é curto, o tempo passa e  
que as coisas andam, a burocracia é grande, por isso que as vezes o Projeto  
vem meio que em cima da hora, não podemos as vezes esperar aquele prazo  
que temos. Se pudermos escolher juntos isso seria melhor para Biritiba, para  
a população. Gostaria que Vossas Excelências nos entendesse nesse momento  
que estamos correndo contra o tempo, dizer que nós entramos num mandato  
que  não  teve  transição,  as  dificuldades  são  muito  grande,  com  
documentações,  com processo,  falta de informação,  a troca dos HD’s dos  
computadores isso nos atrasou muito. Então, eu venho pedir o empenho de  
vocês e eu entendo que os senhores gostariam de apreciar mais os projetos,  
mas que infelizmente as coisas tem que correr,  não podemos esperar e eu  
preciso da autorização Legislativa. Muito se reclamou da falta de médicos, é  
pedido até dos senhores, como da população e que os senhores nos pedem eu  
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tenho certeza que é o que  a população está pedindo para os senhores. E que  
sem essa autorização eu não tenha mais como contratar médicos, tendo em  
vista que a entidade Arthur Nardy fechou, estamos atendendo no CS III. Eu  
não sei como vai ser,  se vou dispensar o médico até segunda-feira, mas eu  
vou estar conversando com eles, ver se ele nos ajudam com esses dias, até  
que  nós consigamos dar andamento em todo o processo para poder pagar  
eles.  Então,  a  gente  vem até pedir  desculpas,  mas  que vocês  entendam a  
nossa necessidade, nossa pressa e nossa agilidade que tem, que muitas vezes  
nós  nos  enroscamos  em  tudo  aquilo  que  nos  falta  informação,  que  nós  
estamos  começando do novo.  Enquanto  em atender  os  pedidos  de Vossas  
Excelências, eu quero dizer o pedido de Vossas Excelências é o pedido da  
população  e  que  nós  estamos  tentando  de  toda  maneira  atender.    Nós  
estamos enxugando o caixa, enxugando o que não tem, é uma administração  
mão de ferro realmente para poder sobrar um pouquinho. Nós estamos com a  
folha de pagamento na casa, de quase, dizemos aí, de cinqüenta por cento do  
que nós arrecadamos é pago o pessoal, é pago o funcionalismo público. Aí  
você vê de cinqüenta por cento, vinte e cinco por cento, você tem que gastar  
na  educação,  quinze  por  cento,  você  tem  gastar  na  saúde  e  você  não  
consegue gastar os quinze por cento, você acaba gastando mais na Saúde  
Pública, enfim, é o repasse da Câmara, é a despesa do dia-a-dia, é água, luz,  
combustível, carro, maquinário, enfim, tudo o que nós precisamos. O nosso  
poder de investimento do município que hoje não é nem dois por cento do que  
nós arrecadamos.Então nós ficamos lá com a Prefeitura,  que nós temos aí  
uma renda per capita de oitocentos reais por habitante. Então administrar  
com dinheiro  é  uma coisa,  eu  sempre dou como exemplo a Prefeitura de  
Guararema,  administrar  lá  com  quase  uma  renda  de  oito  mil  reais  por  
habitante, lá é uma situação, aqui é oitocentos reais por habitante, é outra  
situação. Em uma Prefeitura, o município se levar em comparação que tudo  
se anda, todos os departamentos estão andando, frotas novas, departamentos  
todos lá equipados e nós totalmente ao contrário. Não temos frota, graças a  
Deus chegou os veículos novos, que estão nos aliviando um pouco, mas a  
condição de trabalho, um pedreiro não consegue levantar um prédio senão  
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tiver uma enxada, uma pá, um carrinho de mão, uma colher, enfim temos que  
ter ferramenta para trabalhar e o recurso é muito pouco. Então que Vossas  
Excelências entendam por enquanto esse começo de mandato, que está muito  
difícil,  mas  que  nós  vamos  dar  a  volta  por  cima  com  trabalho,  isso  eu  
garanto, que nós vamos, quero de antemão já agradecer Vossas Excelências,  
aqueles  vereadores  que  estão  batalhando,  correndo  também  atrás  de  
Emendas, dos recursos que está me ajudando muito e que vai nos ajudar, vai  
ajudar o município de Biritiba Mirim,  então de antemão quero fazer  esse  
agradecimento e pedir a colaboração dos senhores, que eu estou lá com a  
maior boa vontade do mundo, quero dizer que eu posso até errar, mas sempre  
no intuito de acertar. Não tenho mágoa pessoal com nenhum edil desta Casa  
e que eu estou lá para recebê-los de porta aberta, não tem que marcar hora,  
nada, ligou nós estamos lá pra conversar, dialogar, eu acho que tudo em prol  
da nossa cidade, acho que o objetivo foi o mesmo de ganhar essa eleição,  
vencer,  mas  com  objetivo  de  ajudar  nosso  município.  Então  de  antemão  
quero agradecer essa oportunidade Presidente, de estar aqui nesta Casa de  
Leis,  podendo  fazer  uso  desta  tribuna,  dizer  essas  palavras,  que  Vossa  
Excelência nos entenda que nós estamos lá pra dialogar, conversar, vamos  
ficar mais próximo, conversar, saber realmente da nossa situação, para que  
Vossa Excelência possa entender um pouco mais das nossas dificuldades. Eu  
sei que as indicações não estão sendo atendidas por falta de equipamentos e  
recursos, desde já meu muito obrigado obrigados a todos e aos munícipes  
presente, muito obrigado.” O Senhor Presidente diz: “Quero aqui agradecer  
a presença de todos inclusive a do Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos  
Alberto Taino Junior e comunicar os nobres companheiros vereadores que o  
nosso Jurídico, nosso advogado é da Câmara, é de todos. Tenho certeza que  
o os dois são muito competentes, estão aqui para dar explicação, inclusive se  
alguém está com um equívoco, porque o nosso Jurídico fez esse Parecer para  
favorecer  a  um  e  prejudicar  outro,  nada  disso,  isso  foi  a  pedido  do  
Presidente, que pediu urgência no projeto e o nosso Jurídico está aí presente  
que  vocês  mesmo  são  testemunhas,  que  nesta  Casa  nunca  se  houve   um  
Jurídico  que  acompanhasse  todas  as  sessões  e  que  esse  Jurídico  estão  
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fazendo  por  nós.  Queria  que  todos  entendesse  isso,  que  levasse  em  
consideração.” Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente deu 
por encerrada a presente Sessão. 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 25 de maio de 2.009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA
Primeiro Secretário

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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