
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 27de julho de 2017.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de julhode 2017, às nove horas, no plenário 

“Vereador João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELOe com as presenças dos Vereadores Eduardo 

Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, 

Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, 

Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, Robério de Almeida Silva, 

Sergio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida realizou-se a 1ª Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, 

sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. A 

seguir solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Fernando José Gonçalves, que 

procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores.Feita esta, cotejando-se 

a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.14, do Livro nº. 14, de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara.Constatada a presença de todos os treze Vereadores, o senhor Presidente 

deu por iniciados os trabalhos da presente Sessão Extraordinária, convocada por 

esta Presidência através do Ofício nº 287/2017, a fim de ser deliberada a 

seguinte “Ordem do Dia”,solicitando ao Segundo Secretário Robério de 

Almeida Silva que procedesse a leitura da Mensagem nº 021, de 24 de julho de 

2017.Projeto de Lei nº 042/2017, que “Dispõe sobre abertura de crédito 

Suplementar por anulação parcial de dotações, para reforço em diversas fichas 

da Câmara do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências e dos 

Pareceres do Assistente Técnico Legislativo e das Comissões Permanentes. 

Após a leitura do parecer do Assessor Técnico Legislativo,o vereador Fernando 

José Gonçalves solicitou a suspensão da Sessão Extraordinária para que as 

Comissões possam analisar a matéria.O senhor Presidente acatando a solicitação 

do Vereador Fernando José Gonçalves suspendeu a sessão Extraordinária por 

dez minutos. Retornando a Sessão,o senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário VereadorFernando José Gonçalvesque fizesse a chamada dos 

vereadores para apuração do “quórum”. Constatada a presença de todos os treze 

Vereadores, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Fernando José 

Gonçalvesque fizesse a leitura do Parecer em conjunto das comissões de Justiça 

e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica; Obras, 

Serviços e Bens; Ordem Social e Saúde; e, Educação e Cultura. Ato continuo o 

senhor Presidente colocou em única discussão e votação oProjeto de Lei nº 

042/2017, que “Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar por anulação 

parcial de dotações, para reforço em diversas fichas da Câmara do Município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências.APROVADO O PROJETO POR 

UNANIMIDADE. Nada mais havendo para a “Ordem do Dia”, o senhor 



Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos para uso da tribuna. 1. 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES: “Solicito fazer o uso da 

palavra do assento senhor Presidente.”Concedido.“Só para ressaltar senhor 

Presidente que essa tratativa com o Executivo a gente já vem fazendo há algum 

tempo e chegamos nesse consenso do formato do Projeto de Lei.E existe um 

compromisso por parte do Executivo que assim que encaminhar o Autógrafo, se 

encaminharia a promulgação da Lei e paralelo a isto nós temos o aumento dos 

funcionários da Casa e também a questão da reposição dos subsídios dos 

Secretários, então, apenas para tranquilizar também os funcionários da Casa que 

assim que chegar o Autógrafo, a Lei, a Mensageme a Lei promulgada pelo 

senhor Prefeito, a Mesa Diretiva vai estar se reunindo para tomar as 

providências e fazer a Lei Complementar para que possa conceder o aumento  o 

quanto antes,retroativo, aos funcionários da Casa. Muito obrigado senhor 

Presidente.”2. VEREADOR JORGE MISHIMA “Agradeço e dispenso o uso 

da palavra.”3. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES “Agradeço e 

dispenso o uso da palavra.”4. VEREADOR LEONARDO VENANCIO 

MOLINA “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”5. VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”6. 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra.”7. VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA “Agradeço e 

dispenso o uso da palavra.”8. VEREADOR SERGIO DE PÁULA FRANCO 

“Agradeço e dispenso o uso da palavra.”Não havendo mais Vereadores inscritos 

para uso da tribuna e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente desejou a 

todos um ótimo dia e bom final de semana e declarou encerrada a presente 

Sessão Extraordinária. Esta ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 27 de julho de 2.017.  
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