ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 05 de fevereiro de 2007.
Às vinte horas do dia cinco de janeiro do ano de dois mil e sete, 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 10ª 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 CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
que convidou a mim, Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, Primeiro Secretário,
para os trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente
solicitou ao 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. 102, do Livro nº IX 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, passando-se ao material dado ao EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação
da Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/2006. O Vereador Reinaldo Pereira 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 Reinaldo, ficando aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, o
senhor Presidente coloca em discussão a Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/2006. O
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a ordem para discussão e diz:
“Considerando que a última Sessão Legislativa realizada no dia 11 de dezembro de 2006,
ocorreu em clima de intenso tumulto e discussão; considerando que naquela Sessão realizouse em Única Discussão e Votação o Projeto de Lei nº. 077, que ‘Estima a Receita e Fixa a
Despesa para o Exercício de 2007’, a qual, inclusive, já foi promulgada e sancionada pelo
Prefeito, assim como, e também, a eleição para a Mesa Diretiva para o Exercício Legislativo
vigente; considerando que não há quaisquer dúvidas que o referido Projeto de Lei nº. 077 foi
submetido à votação e efetivamente votado em Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de
2006, apesar de todo o tumulto e tentativa de se evitar a sua votação, não obstante,
amplamente discutida nesta Casa; considerando que muito embora tenha sido votado o
referido Projeto de Lei nº. 077/2006, por mera irregularidade, tão somente, não constou na
Ata respectiva a palavra APROVADO; considerando que tal irregularidade, muito embora
sem qualquer relevância perante a manifesta vontade majoritária do Plenário naquela
oportunidade, merece ser devidamente reparada; considerando que a Ata da Sessão
Ordinária anterior é lida e submetida à aprovação na Sessão Ordinária imediatamente
seguinte, bem como que, qualquer Vereador pode e deve postular sua retificação ou
impugnação quando se observar quaisquer irregularidades, como prevê o Artigo 203,
parágrafo único e incisos I e II do Regimento Interno, é que se requer, ouvido este Colendo
Plenário, que se re-ratifique a Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de 2006, para
ficar constando que o Projeto de Lei nº. 077, que ‘Estima a Receita e Fixa a Despesa para o
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Exercício de 2007’ foi aprovado pela maioria absoluta, após ser devidamente colocado em
Única Discussão e Votação naquela oportunidade, ratificando e mantendo-se de outro lado,
todos os demais atos praticados, para fim de que seja a retificação, caso aprovada, incluída
na Ata da Sessão em que foi decidida na forma que dispõe o inciso II, parágrafo único do
Artigo 203 do Regimento Interno desta Câmara Municipal; requer-se ainda, que seja a Ata
referida, retificada, também para que especificamente fique constando que o Projeto de Lei
nº. 077/2006 foi aprovado pela maioria absoluta dos votos dos Nobres Vereadores: Benedito
Donizete de Almeida, Vereadora Érica de Queiroz, Vereador Carlos Alberto Taino Junior,
Vereador José Maria de Siqueira Junior e Vereador Reinaldo Pereira. Isto posto, requeiro a
Vossa Excelência o que segue.” O senhor Presidente coloca em discussão o requerimento do
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior e o Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de
Aguiar solicita a ordem para a discussão e diz: “Eu quero que registre na Ata de hoje a
observação que eu coloquei no final da Ata, o motivo pelo atraso da assinatura do Primeiro
Secretário.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira diz: “Qual foi o motivo Nobre
Vereador?” Vereador Jarbas: “É que eu assinei a Ata bem posterior, porque eu entendi que
não foi justo o que ocorreu na Sessão, que não foi correto, como outros Vereadores também
entenderam, e por esse motivo eu assinei a Ata bem com data posterior. Eu observei no final
da Ata.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador José
Maria de Siqueira Junior que pede a retificação da Ata, e o Nobre Vereador Wellington
solicita a ordem e diz: “Está em discussão o requerimento? Eu não entendi a colocação de
Vossa Excelência, porque eu acho que primeiro tem que fazer esse trabalho desta Ata para
retificá-la, eu não vejo como você fazer isso agora antes da votação da Ata. A Ata não
existe.” Vereador José Maria: “Eu vejo que a Ata deve ser votada após a re-ratificação,
sendo porque se ela for votada depois não adianta nada. Tem que primeiro analisar os
requerimentos e depois votar a Ata.” Vereador Wellington: “Eu quero só manifestar a
minha questão de ordem em relação a esse requerimento, porque nem consta deste
requerimento no Expediente.” Vereador José Maria: “Trata-se de um requerimento
verbal.” Vereador Wellington: “Não, o senhor leu aí. Todo mundo aqui viu.” Vereador
José Maria: “É um requerimento verbal, eu não vou entregar nada. Estou lendo um
documento pessoal meu. Isso aqui é meu e eu fiz um requerimento verbal, está no Regimento,
é um direito meu.” Vereador Wellington: “Então, eu acho que é verbal, mas tem que ser
protocolado isso aí.” Vereador José Maria: “Negativo. Verbal é para se fazer em Sessão,
Vereador.” Vereador Wellington: “Como é que você vai retificar uma Ata, você vai ter que
juntar um documento à Ata.” Vereador José Maria: “Isso aqui é documento, Excelência, é
documento, nós estamos em Sessão.” Vereador Wellington: “Então você está juntando um
documento?” Vereador José Maria: “Eu não estou juntando nada, eu estou fazendo um
requerimento verbal que vai constar em Ata, tudo que eu estou falando aqui vai constar em
Ata.” Vereador Wellington: “Não, eu quero saber se o senhor vai juntar algum documento
a essa Ata?” Vereador José Maria: “Eu estou fazendo o meu requerimento verbal, está
aqui. Acabei de fazer o meu requerimento verbal e pedi para o Presidente que coloque em
votação o meu requerimento: requeiro a re-ratificação da Ata, para que seja consignada a
palavra aprovado no que se refere ao Projeto de Lei nº. 077/2006, esse é o meu
requerimento. Esse requerimento aqui é meu.” Vereador Wellington: “Eu quero consignar
2

que não tem nenhum documento colocado no Expediente nem protocolado nesta Casa em
relação a retificação dessa Ata, concorda?” Vereador José Maria: “Eu ratifico que estou
fazendo um requerimento verbal, está no Regimento Interno, é um direito meu.” O senhor
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador José Maria de
Siqueira Junior que pede a re-ratificação da Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/2006.
O senhor Presidente declara o resultado da votação: “Tendo em vista que consta quatro
votos favoráveis e quatro votos contrários, este Presidente aprova o requerimento do Nobre
Vereador José Maria de Siqueira Junior, portanto, ficando aprovado o requerimento por
cinco votos a quatro.” O Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Para que não reste
dúvida, eu solicito a Vossa Excelência que sejam consignados os nomes de quem foi a favor e
contra, de todos os Vereadores.” Atendendo ao pedido do Vereador Reinaldo Pereira o
senhor Presidente consigna os nomes dos senhores Vereadores na votação do requerimento do
Vereador José Maria: VEREADORES CONTRÁRIOS: Jarbas Ezequiel de Aguiar,
Fernando Henrique Bolanho, Marcelo Silveira Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção.
VEREADORES FAVORÁVEIS: Reinaldo Pereira, Benedito Donizete de Almeida, Érica
de Queiroz, José Maria de Siqueira Junior e Carlos Alberto Taino Junior. Vereador
Wellington solicita a ordem e diz: “Quero que conste em Ata que a votação se deu em
caráter de empate, com o desempate do Presidente e com o voto do Vereador José Maria, o
próprio autor do requerimento, o nosso Regimento não permite que ele vote. Só quero
constar isso em Ata.” O Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Requeiro que seja
colocado em discussão e votação o requerimento do Nobre Vereador Jarbas.” O senhor
Presidente coloca em discussão e após em votação o requerimento do Nobre Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar que solicita que registre na Ata da presente Sessão a observação colocada
no final da Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/06, ficando aprovado por unanimidade. O
Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Senhor Presidente, na votação do requerimento,
o senhor não deu se foi aceito ou não.” Senhor Presidente: “Foi aprovado por
unanimidade. Vereador Jarbas, em seu requerimento, o senhor fala quanto à assinatura da
Ata, não é?” Vereador Jarbas: “Sim.” Senhor Presidente: “Então, solicito à Secretaria que
posteriormente redija na Ata conforme está subscrito por Vossa Excelência.” Vereador José
Maria: “Peço a Vossa Excelência que quando colocar em votação a Ata, que mencione que
ela será aprovada com as alterações feitas pelos dois requerimentos.” O senhor Presidente
coloca em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/06, com a aprovação dos dois
requerimentos, um do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior e outro do Nobre
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. Antes da votação, o Nobre Vereador Fernando solicita
a ordem e diz: “Não teria que colocar a alteração uma de cada vez ou vai colocar as duas
direto?” Senhor Presidente: “As duas direto.” Vereador Fernando: “As duas alterações?”
Senhor Presidente: “Vou colocar em votação a Ata com a aprovação do requerimento do
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior, que foi aprovado, e com o do Nobre
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar que também foi aprovado.” Após, o senhor Presidente
coloca em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 11/12/06 com os dois requerimentos,
ficando aprovada por unanimidade. O Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Só gostaria
que constasse em Ata, a data em que foram feitos os dois requerimentos. Essa Ata que vai ser
modificada através da alteração do requerimento do Vereador José Maria e o requerimento
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do Vereador Jarbas Ezequiel. Que seja constado nessa Ata, já que ela vai ser mudada, que
essas mudanças ocorreram na data de cinco de fevereiro de dois mil e sete.” O Vereador
José Maria solicita a ordem e diz: “Só para esclarecimento do Nobre Vereador Marcelo,
essa aprovação e essa modificação deverá constar da Ata desta Sessão, é o que consta no
Regimento Interno. Esta Sessão vai ter uma Ata e essa Ata vai constar que a Ata da Sessão
do dia 11 de dezembro foi aprovada com re-ratificação conforme os dois requerimentos.”
Vereador Marcelo: “Tudo bem, é que ele tinha falado para a Secretaria colocar o que o
Vereador Jarbas tinha subscrito novamente, é por isso que pedi que fosse constado, mas se
vai constar na de hoje, tudo bem.” O senhor Presidente diz: “Tendo em vista a aprovação
dos requerimentos, determino à Secretaria que proceda a re-ratificação da Ata, conforme
requerimentos aprovados pelos dois Vereadores, José Maria de Siqueira Junior e Jarbas
Ezequiel de Aguiar.” Vereador José Maria: “Requeiro que seja colocada em votação a Ata,
pois ela ainda não foi colocada em votação.” Senhor Presidente: “Foi sim, foi aprovada
por unanimidade.” Vereador José Maria: “Está bem.” O senhor Presidente solicita que a 2ª
Secretária de prosseguimento na leitura do Expediente, e o Vereador Reinaldo Pereira solicita
a dispensa da leitura das Atas da Sessão Extraordinária do dia 21 de dezembro de 2006; da
Sessão Extraordinária do dia 26 de dezembro de 2006; da Sessão Extraordinária do dia 15 de
janeiro de 2007; da Sessão Extraordinária do dia 23 de janeiro de 2007. O senhor Presidente
coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo Pereira, e antes da votação o
Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Poderia ter acesso a essas Atas antes da
votação? Eu estou com uma dúvida quanto às datas, pode ser?” Senhor Presidente: “O
senhor não tem a pauta?” Vereador Marcelo: “Eu queria ter acesso às Atas.” O senhor
Presidente coloca em discussão o requerimento do Vereador Reinaldo Pereira para a dispensa
da leitura das Atas das Sessões Extraordinárias, e após, em votação, ficando aprovado por
unanimidade. 2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 21 de
dezembro de 2006; 3. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 26
de dezembro de 2006; 4. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia
15 de janeiro de 2007; 5. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia
23 de janeiro de 2007. As leituras das Atas foram dispensadas conforme aprovação do
requerimento do Vereador Reinaldo Pereira. 6. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde,
nº. Ref. 11304265/MS/SE/FNS; 7. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11309595/MS/SE/FNS; 8. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11303789/MS/SE/FNS; 9. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11317370/MS/SE/FNS; 10. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11314881/MS/SE/FNS; 11. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11316142/MS/SE/FNS; 12. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11368739/MS/SE/FNS; 13. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11371956/MS/SE/FNS; 14. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref.
11414218/MS/SE/FNS; O Nobre Vereador Reinaldo solicita a ordem e diz: “Gostaria de
fazer uma observação: foi votado, a não ser que eu esteja errado, foi votada a dispensa da
leitura das Atas das Sessões Extraordinárias na seqüência, mas não foram votadas essas
Atas. Foram votadas? Eu não observei essa questão, porque eu acho que foi votado tão
somente o meu requerimento.” Senhor Presidente: “Nobre Vereador Reinaldo Pereira, para
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que não haja dúvida podemos retornar. Foi aprovado o requerimento de Vossa Excelência,
depois foram colocadas em discussão e depois em votação, conforme Vossa Excelência
elencou as datas das Sessões Extraordinárias que foram quatro. Foi a Sessão Extraordinária
do dia 21 de dezembro de 2006; Sessão Extraordinária do dia 26 de dezembro de 2006;
Sessão Extraordinária do dia 15 de janeiro de 2007; e Sessão Extraordinária do dia 23 de
janeiro de 2007. Foi votado o requerimento de Vossa Excelência, que pedia a dispensa da
leitura dessas Atas, foi colocado em discussão e foi colocado em votação, sendo aprovadas
por unanimidade.” Vereador Reinaldo: “Está bem.” 15. Leitura do Telegrama do
Ministério da Saúde, nº. Ref. 000553/MS/SE/FNS; 16. Leitura do Telegrama do Ministério da
Saúde, nº. Ref. 009501/MS/SE/FNS; O Nobre Vereador Reinaldo Pereira requer que seja
dispensada a leitura do Expediente e que sejam lidos apenas os tópicos. O senhor Presidente
coloca em votação o requerimento do Vereador Reinaldo Pereira, ficando aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente determina que seja feita apenas a leitura dos tópicos do
Expediente. 17. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 013830/MS/SE/FNS;
18. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 004429/MS/SE/FNS; 19. Leitura
do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 008853/MS/SE/FNS; 20. Leitura do
Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 004274/MS/SE/FNS; 21. Leitura do Telegrama
do Ministério da Saúde, nº. Ref. 004529/MS/SE/FNS; 22. Leitura do Telegrama do Ministério
da Saúde, nº. Ref. 001020/MS/SE/FNS; 23. Leitura do Comunicado nº. CM217983/2006, do
Ministério da Educação; 24. Leitura do Comunicado nº. CM221783/2006, do Ministério da
Educação; 25. Leitura do Comunicado nº. CM005489/2006, do Ministério da Educação; 26.
Leitura do Ofício Circular –GPTCESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 27.
Leitura do Ofício FUMEFI Nº. 649/2006, da Secretaria de Economia e Planejamento; 28.
Leitura do Ofício FUMEFI Nº. 652/2006, da Secretaria de Economia e Planejamento; 29.
Leitura do Ofício nº. 065/2006, do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de
Salesópolis e Região; 30. Leitura do Ofício nº. 001/2007-DAGP. Encaminha Atos do
Executivo: *Portarias nºs. 193 a 207/2006; *Decretos nº. 2.391, 2.394 a 2.403/2006; *Leis
Ordinárias nº.s 1.369, 1.370, 1.372 e 1.373/2006; *Leis Complementares nºs. 36 a 40/2006;
*Contrato nº.s 060, 065 066/2006; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 057/2006; Termo
Aditivo nº. 01 ao Contrato de Convênio nº.001/2006; 31. Leitura do Ofício nº. 002/07, do
Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha relatório de atendimento ref. ao mês de
dezembro/2006; 32. Leitura do Ofício nº. 002/2007, da Câmara Municipal de Mauá; 33.
Leitura do Ofício nº. 018/2007/AARI/GP. Solicita a retirada da Mensagem nº. 036/2006 –
Protocolado sob nº. 523/2006; 34. Leitura do Ofício nº. 004/2007 – DAGP. Encaminha Atos
do Executivo: *Portarias nº.s 001 a 009/2007; *Decretos nº.s 2.405 a 2.407/2006 e 2.408 a
2.411/2007; *Contrato nº. 067/2006; *Processo P.M. – D.P.A.S./Biritiba Mirim/nº. 001/2007;
35. Leitura do Ofício nº. 009/2007-DAGP. Responde ao Requerimento de Informação nº.
368/2006, de autoria do Vereador Fernando Henrique Bolanho; 36. Leitura do Ofício nº.
04/2007 – SME. Encaminha cópia de Ata da reunião do Conselho de Alimentação Escolar;
37. Leitura do Ofício nº. 017/07 – DCEL. Encaminha Plano de Atividades da Biblioteca
Municipal; 38. Leitura do Ofício nº. 011/2007 – DAGP. Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 00 a 016/2007; *Decretos nº.s 2.412 a 2.416/2007; *Lei Ordinária nº.
1.374/2007; *Convênio nº. 002/07 (ASBESAAN e Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim;
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*Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 003/2006; 39. Leitura do Ofício nº. 011/07 do BiritibaPrev. Encaminha Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2006; 40. Leitura do
Requerimento de Informações nº. 039/2007, de autoria do Vereador Jarbas Ezequiel de
Aguiar. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, várias
informações sobre o FUNDEF e FUNDEB; 41. Leitura do Requerimento de Informações nº.
054/2007, de autoria do Vereador Fernando Henrique Bolanho. Requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, informações sobre todas as Obras Efetuadas desde
2005 até a presente data; 42. Leitura do Requerimento de Informações nº. 055/2007, de
autoria do Vereador Fernando Henrique Bolanho. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva, informações sobre a reforma do prédio localizado em baixo do
palco da Praça São Benedito; 43. Leitura do Requerimento de Informações nº. 056/2007, de
autoria do Vereador Fernando Henrique Bolanho. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva, informações sobre os Servidores Públicos que encontram-se
afastados por motivos de saúde. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington
Medeiros de Assunção: 1) Indicação nº. 001/2007, solicita ao Departamento competente a
construção de novos banheiros públicos (masculino e feminino) na Praça São Benedito; 2)
Indicação nº. 002/2007, solicita a colocação de luminárias na Estrada de Santa Catarina, mais
precisamente em frente à chácara da Selma nº. 13; 3) Indicação nº. 003/2007, solicita a
colocação de luminárias na Praça Cormentino Oliveira Prado. O Vereador Reinaldo Pereira
solicita a dispensa da leitura das Indicações, com a justificativa que estas foram preparadas
pelos próprios senhores Vereadores e não haverá prejuízo algum aos Vereadores. O senhor
Presidente coloca em discussão e votação o requerimento do Vereador Reinaldo Pereira,
ficando aprovado por unanimidade. Dispensada a leitura das Indicações elencadas na pauta.
4) Indicação nº. 004/2007, solicita a manutenção geral da Quadra de Futebol localizada no
Parque Municipal do Bairro Nirvana; 5) Indicação nº. 005/2007, solicita ao setor
competente a limpeza do Córrego Itaim nas proximidades do Supermercado Okamura; 6)
Indicação nº. 006/2007, solicita ao setor competente a colocação de placas de orientação
“Rua Sem Saída”, nas ruas 01 e 27 do bairro Nirvana e na Rua Juscelino Kubitschek no bairro
Jardim Vista Alegre; 7) Indicação nº. 007/2007, solicita a instalação de caixas postais no
Bairro Iroy; 8) Indicação nº. 008/2007, solicita que sejam feitas rondas aos finais de semana
e feriados nos bairros: Jardim dos Eucaliptos, Nirvana e Santa Catarina; 9) Indicação nº.
009/2007, solicita ao Departamento Competente o nivelamento e cascalhamento da Rua
Rodrigues Alves localizada no Bairro Vista Alegre; 10) Indicação nº. 010/2007, solicita a
colocação de luminárias no “Escadão” que desce da Escola José Carlos Prestes; 11)
Indicação nº. 011/2007, solicita ao setor competente, e que o mesmo estude a possibilidade
da execução do serviço de asfaltamento nas ruas Venceslau Braz e 05 de maio do bairro
Jardim Yoneda e Vista Alegre; 12) Indicação nº. 012/2007, solicita ao Departamento
competente a passar maquina e cascalhar as ruas que se encontram com erosões, no bairro
Cruz das Almas; 13) Indicação nº. 013/2007, solicita que verifique a possibilidade de estar
fazendo a coleta de lixo com mais freqüência e também a manutenção das lixeiras no Bairro
Pomar do Carmo; 14) Indicação nº. 014/2007, solicita a manutenção geral nas ruas do Bairro
Vale Verde que se encontra em péssimas condições; 15) Indicação nº. 015/2007, solicita o
Nivelamento e cascalhamento da Estrada Rio Acima, em toda sua extensão; 16) Indicação
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nº. 016/2007, solicita o nivelamento e cascalhamento da Estrada de Santa Catarina, próximo a
Serra Verde; 17) Indicação nº. 017/2007, solicita o nivelamento e cascalhamento da Rua José
de Alencar no bairro Cruz das Almas; 18) Indicação nº. 018/2007, solicita serviços gerais
nos Bairros Carcará e Vale Verde; 19) Indicação nº. 019/2007, solicita a instalação de caixas
postais no bairro Rio Acima; 20) Indicação nº. 020/2007, solicita o nivelamento e
cascalhamento na Rua Abnésio Avelino Marques, localizada no Bairro Jardim dos Eucaliptos;
21) Indicação nº. 021/2007, solicita a manutenção geral da Estrada do Servidão, localizada
no Bairro Rio Acima; 22) Indicação nº. 022/2007, solicita ao departamento competente a
passar a máquina e cascalhar as ruas localizadas no Bairro Sertãozinho; 23) Indicação nº.
023/2007, solicita a manutenção geral na Sede da Associação dos Moradores do Bairro
Jardim dos Eucaliptos; 24) Indicação nº. 024/2007, solicita o nivelamento e cascalhamento
da Estrada Municipal de Santa Catarina; 25) Indicação nº. 025/2007, solicita ao setor
competente o nivelamento e cascalhamento das ruas 22, 20 e 06, localizadas no Bairro
Nirvana; 26) Indicação nº. 026/2007, solicita a manutenção geral das Ruas Lauro Albano dos
Santos e Abnésio Avelino de Morais, localizadas no bairro Jardim dos Eucaliptos; 27)
Indicação nº. 027/2007, solicita o nivelamento e cascalhamento da Rua dos Professores
localizada no Bairro do Sertãozinho; 28) Indicação nº. 028/2007, solicita o nivelamento e
cascalhamento da Rua 08, localizada no Bairro Nirvana; 29) Indicação nº. 029/2007, solicita
o nivelamento e cascalhamento da Rua 06 , localizada na via de acesso dos Bairros Santa
Catarina e Nirvana; 30) Indicação nº. 030/2007, solicita a implantação da Rede Coletora de
Esgoto nas ruas que se encontram sem a mesma no Bairro Cruz das Almas; 31) Indicação nº.
031/2007, solicita a execução de serviços de pintura das lombadas existentes neste município;
32) Indicação nº. 032/2007, solicita a instalação de telefones públicos, tipo “orelhão”, em
pontos estratégicos da Estrada Laipineta; 33) Indicação nº. 033/2007, solicita a colocação de
luminárias na Avenida Três, localizadas no bairro Nirvana; 34) Indicação nº. 034/2007,
solicita a colocação de luminárias em pontos estratégicos do bairro Casqueiro; 35) Indicação
nº. 035/2007, solicita a coleta de lixo com mais freqüência nos bairros localizados distantes
do Centro de nosso município; 36) Indicação nº. 036/2007, solicita o nivelamento e
cascalhamento nas ruas 07, 11, e 4 do bairro Nirvana; 37) Indicação nº. 037/2007, solicita o
nivelamento e cascalhamento das ruas do bairro Iroy; 38) Indicação nº. 038/2007, solicita o
nivelamento e cascalhamento da Rua das Pitangueiras do bairro Pomar do Carmo; 39)
Indicação nº. 039/2007, solicita a colocação de luminárias em pontos estratégicos no bairro
Cinturão Verde; 40) Indicação nº. 040/2007, solicita o nivelamento e cascalhamento na
Estrada de Santa Catarina, mais precisamente nas proximidades do Cardã; 41) Indicação nº.
041/2007, solicita a manutenção geral e colocação de refletores na Quadra de Futebol
Society, localizada no bairro Nirvana dentro do Parque Municipal; 42) Indicação nº.
042/2007, solicita a colocação de caixas-postais no bairro Casqueiro; 43) Indicação nº.
043/2007, solicita a construção de abrigos com assento nos pontos de ônibus da Estrada Casa
Grande. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 44) Indicação nº.
044/2007 – solicita a construção de uma praça na Rua Gonçalves Ledo, Bairro Cruz das
Almas; 45) Indicação nº. 045/2007 – solicita passar a máquina na Rua Joaquim Leite de
Miranda, Bairro Jardim Alvorada B; 46) Indicação nº. 046/2007 – solicita a colocação de
luminária na viela entre os Bairros Jardim Alvorada A e B; 47) Indicação nº. 047/2007 –
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solicita passar a máquina na viela entre os Bairros Jardim Alvorada A e B; 48) Indicação nº.
048/2007 – solicita que seja feita a reforma da praça existente na entrada da Estrada de Casa
Grande; 49) Indicação nº. 049/2007 – solicita a construção de uma cobertura do ponto de táxi
da Avenida Ferdinando Jungers; 50) Indicação nº. 050/2007 – solicita a limpeza de toda a
extensão da Rua Princesa Leopoldina, Bairro Vila Operária; 51) Indicação nº. 051/2007 –
solicita passar a máquina e cascalhar a Rua Alberto de Oliveira, Bairro Jd. Rosicler; 52)
Indicação nº. 052/2007 – solicita colocar lixeira na Fazenda Piloto, Bairro da Terceira; 53)
Indicação nº. 053/2007 – solicita a colocação de três pontos de iluminação na Estrada
Kobayashi; 54) Indicação nº. 054/2007 – solicita fornecer aos Servidores Públicos
Municipais, uniformes e crachás; 55) Indicação nº. 055/2007 – solicita a retirada da pedra
existentes na Estrada do Itaguaçú; 56) Indicação nº. 056/2007 – solicita a implantação de
coleta de lixo na Rua Lauro Albano dos Santos, Bairro Jd. Dos Eucaliptos; 57) Indicação nº.
057/2007 – solicita a construção de cobertura no ponto de ônibus localizado na Estrada do
Sertãozinho; 58) Indicação nº. 058/2007 – solicita passar a máquina e cascalhar a Rua Lauro
Albano dos Santos, Bairro Jd. Dos Eucaliptos; 59) Indicação nº. 059/2007 – solicita a
conservação do trevo entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa; 60) Indicação
nº. 060/2007 – solicita passar a máquina nas Ruas Seis, Sete e Oito do Bairro Jd. Alvorada B;
61) Indicação nº. 061/2007 – solicita passar a máquina na Rua Rio Turvo, Bairro Vertentes;
62) Indicação nº. 062/2007 – solicita recolocar os paralelepípedos nas Ruas General Osório e
Marquês de Olinda, Bairro Vila Márcia; 63) Indicação nº. 063/2007 – solicita a colocação de
luminária na Estrada do Sertãozinho, próximo a caixa d’água; 64) Indicação nº. 064/2007 –
solicita a troca da ponte do Córrego Itaim no final da Rua 25 de março; 65) Indicação nº.
065/2007 – solicita a limpeza e roçada da Estrada do Sertãozinho; 66) Indicação nº.
066/2007 – solicita a poda das árvores da Rua João R. de Morais, Bairro Nova Biritiba; 67)
Indicação nº. 067/2007 – solicita a colocação de lixeira na Rua Maria Auxiliadora
Castellano; 68) Indicação nº. 068/2007 – solicita a colocação de luminária na Rua Maria
Auxiliadora Castellano; 69) Indicação nº. 069/2007 – solicita a limpeza e a roçada do
acostamento da Rua Maria Auxiliadora Castellano; 70) Indicação nº. 070/2007 – solicita a
colocação de luminária na Rua Rio Claro, no Bairro Vertentes; 71) Indicação nº. 071/2007 –
solicita passar a máquina na Rua Rio Claro, Bairro Vertentes; 72) Indicação nº. 072/2007 –
solicita a colocação de luminária no ponto de ônibus, localizado na ponte Chico Leite, Bairro
do Itaguaçú; 73) Indicação nº. 073/2007 – solicita a recolocação dos paralelepípedos da Rua
Henrique Peres, em frente à Tidinha Flores; 74) Indicação nº. 074/2007 – solicita a
colocação de iluminação em toda extensão da Av. Miguel Chelucci, Bairro Vertentes; 75)
Indicação nº. 075/2007 – solicita passar a máquina e cascalhar a Rua Machado de Assis, no
Bairro Cruz das Almas. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 76)
Indicação nº. 076/2007, solicita passar a máquina niveladora, passar o rolo compressor,
cascalhar e aterrar os buracos existentes me toda a extensão da Estrada do Sertãozinho, desde
o Vale Encantado até a divisa com Biritiba Ussu. Autoria do Nobre Vereador Marcelo
Silveira Mistroni: 77) Indicação nº. 077/2007, solicita a roçada e limpeza em todas as ruas
do Bairro Vertentes; 78) Indicação nº. 078/2007, solicita a colocação de sinalização
horizontal e vertical em todos os redutores de velocidade do município; 79) Indicação nº.
079/2007, solicita a colocação de redutores de velocidade nas Ruas João José Guimarães e
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José Bonifácio; 80) Indicação nº. 080/2007, solicita a roçada das laterais da Rua Dezessete,
Bairro Castellano. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1)
Leitura da Mensagem nº. 008/2007 - Projeto de Lei nº. 008/2007 – Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências. 2) Leitura da Mensagem nº.
009/2007 - Projeto de Lei nº. 009/2007 – Dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, e dá
outras providências. O Nobre Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Tendo em vista
que é um Projeto de grande relevância ao nosso município e que cuida dos nossos idosos,
requeiro a essa Mesa a colocação do mesmo na Ordem do Dia.” O senhor Presidente coloca
em discussão o requerimento do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni e após, em
votação, ficando aprovado por unanimidade. O Nobre Vereador José Maria solicita a ordem
e diz: “Eu sei que o Vereador Marcelo tem uma ligação muito forte com a Dona Beatriz do
Conselho do Idoso, então, eu gostaria de saber do Vereador Marcelo se a gente pode votar
esse Projeto sem medo e se a Dona Beatriz está realmente ciente de tudo que foi feito aqui,
porque senão nós vamos ter um problema depois, porque na verdade ela é a pessoa que
cuida dos idosos no município, então ela deve ser consultada.” Vereador Marcelo: “Ela é
presidente do Conselho do Idoso e presidente do Reviver e nesta semana eu tive contato com
ela e me disse que teve uma reunião na semana passada com o Prefeito. Ela não me passou o
assunto, mas eu acredito que deva ter sido a pauta esse aí.” Vereador José Maria: “A
preocupação que eu particularmente tenho, é da gente votar e aprovar e depois esse projeto
ter que ser modificado de alguma forma. Se Vossa Excelência...” Vereador Marcelo: “Se eu
preferir discutir na reunião das Comissões, então tudo bem, eu retiro o meu requerimento e
que seja discutido o Projeto de Lei na reunião das Comissões, para que ele seja colocado na
próxima Sessão.” Vereador José Maria: “Até peço a Vossa Excelência que convide a Dona
Beatriz para participar da reunião, uma vez que esse Projeto vai ser discutido.” Vereador
Marcelo: “Sim, uma vez que for marcada a reunião, eu me encarrego de avisá-la.”
Vereador José Maria: “Acredito que no final desta Sessão estará sendo marcada a reunião
das Comissões nesta semana para podermos votar na semana que vem.” Vereador Marcelo:
“Então, peço ao senhor Presidente que seja retirado o meu requerimento.” O senhor
Presidente aceita o pedido do Nobre Vereador Marcelo e pede constar a retirada de seu
requerimento que solicita que o Projeto de Lei nº. 009/2007 seja discutido e votado na Ordem
do Dia. 3) Leitura da Mensagem nº. 010/2007 - Projeto de Lei Complementar nº.
010/2007 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de
uso a COOPERALTO – COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATÉRIA PRIMA DO
ALTO TIETÊ, do bem que indica, e dá outras providências. Autoria dos Nobres
Vereadores: Jarbas Ezequiel de Aguiar, Fernando Henrique Bolanho, Marcelo Silveira
Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção: 4) Leitura do Projeto de Resolução nº.
002/2007 – Dispõe sobre alterações nos artigos 68 e 70 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Não havendo mais projetos a serem
deliberados e findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia, mas
antes do início, o Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Requeiro a
Vossa Excelência que seja colocado em votação no Plenário, a dispensa da leitura de todos
os requerimentos, sendo lido tão somente a ementa, ou seja, os tópicos da forma que se
encontram na pauta porque são muitos requerimentos feitos pelos próprios Vereadores,
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então, não haverá nenhum prejuízo.” O senhor Presidente coloca em discussão o
requerimento do Vereador Reinaldo Pereira e após, em votação, ficando aprovado por
unanimidade. Dispensada a leitura dos Requerimentos constantes na pauta, sendo feita apenas
as leituras das ementas. ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel
de Aguiar: 1) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 001/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante
de Energia para a colocação de luminárias nos postes de luz na Rua José Bonifácio, altura da
Rodoviária – Bairro Vila Operária. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 001/2007; 2) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 002/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a
colocação de iluminação pública nas Ruas A e B – Bairro Fumiko Nothe; O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 002/2007; 3) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 003/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa
Bandeirante de Energia para a colocação de luminárias nas Ruas: UM, altura dos nºs. 37 e 42;
DOIS, altura dos nºs. 22 e 59; TRÊS, altura dos nºs. 39 e 44; QUATRO, altura dos nºs. 49,74
e 107; SEIS, altura dos nºs. 13 e 36; SETE, altura dos nºs. 10 e 24; OITO, altura dos nºs. 45 e
53 ; e da sabesp, altura do nº. 11 – Bairro - Vila Santo Antonio. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
003/2007; 4) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 004/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante
de Energia para a colocação de luminárias nos postes de luz na Rua 05, altura dos nº.s 176,
140 e 201 – Bairro Vila Santo Antonio I. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 004/2007; 5) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 005/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a
colocação de luminárias nos postes de luz da Estrada dos Barbosa, altura do Bairro Cruz das
Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 005/2007; 6) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 006/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a colocação de luminárias
nos postes de luz na Rua Edite Conceição de Jesus – Bairro Castellano. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 006/2007; 7) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 007/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa
Bandeirante de Energia para a colocação de luminárias nos postes de luz na Rua José
Genuíno Guimarães – Bairro Castellano. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 007/2007; 8) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 008/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras e que seja efetuada a
operação tapa-buraco na Av. Heitor da Cunha Braga, altura do Bairro Jardim dos Eucaliptos.
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
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unanimidade o Requerimento nº. 008/2007; 9) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 009/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que faça a calçada em frente a
E.M.E.F. Jardim dos Eucaliptos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 009/2007; 10) – Única discussão
e votação o Requerimento nº. 010/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras a construção de abrigo para
passageiros de ônibus no ponto final do Bairro do Nirvana e ponto inicial do Bairro Pomar do
Carmo. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 010/2007; 11) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 011/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento Competente para que providencie a quantidade
necessária de seringas para os pacientes que fazem tratamento para diabete. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 011/2007; 12) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
012/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda
junto ao Departamento de Obras para que se construa uma calçada na Av. Heitor da Cunha
Braga, da entrada da Rua Domingos Ramalho dos Santos até a Rua João Pinto dos Santos. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 012/2007; 13) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 013/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento Competente para que providencie a colocação de
alguns pontos de luz e de um vigia no Cemitério Municipal de Biritiba Mirim. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 013/2007; 14) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
014/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda
junto ao Departamento Competente para que construa uma quadra poli - esportiva no Bairro
Jardim dos Eucaliptos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 014/2007; 15) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 015/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que efetue a limpeza,
passe a máquina e jogue cascalho na Rua Tereza Cristina Alves da Silva, antiga Rua A –
Bairro Fumiko Nothe. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 015/2007; 16) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 016/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras e que seja efetuada a roçada
do interior da Escola José Carlos Prestes – Bairro Vista Alegre. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
016/2007; 17) – Única discussão e votação o Requerimento de Informação nº. 017/2007,
requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, informações sobre quantos
pontos de iluminação forma colocados a cada mês, qual localização e valor de cada um, de
janeiro a dezembro/2006. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento de Informação nº. 017/2007; 18) – Única
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discussão e votação o Requerimento nº. 018/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a
colocação de luminárias no Bairro Jd. Dos Eucaliptos nas seguintes Ruas: Geraldo da
Conceição, altura dos nºs. 20,71,315 e 79; Abnésio Avelino Marques; José Paulo Martins,
altura dos nºs. 26 e 27; Marinalva Silva dos Santos, altura do nº. 20; José Gomes Maciel,
altura do nº 45; João Pinto dos Santos, altura do nº 12; Av. Lauro Albano dos Santos; Heitor
da Cunha Braga; Via de acesso G e Viela A. O senhor Presidente colocou em única discussão
e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 018/2007; 19) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 019/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que providencie
a abertura de uma rua ligando a Rua Coelho Neto – B. Cruz das Almas até a Rua Marinalva
Silva dos Santos – B. Jardim dos Eucaliptos. O senhor Presidente colocou em única discussão
e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 019/2007; 20) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 020/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que tape os
buracos existentes na Rua Antonio Leme da Cunha – Centro. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
020/2007; 21) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 021/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de
Obras para que tape os buracos existentes na Rua Henrique Peres – Centro. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 021/2007; 22) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
022/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda
junto ao Departamento de Obras para que tape os buracos existentes na Rua Sebastião Silva –
Centro. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 022/2007; 23) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 023/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que urbanize o Bairro Nova
Biritiba, ao longo da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
023/2007; 24) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 024/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de
Obras para que efetue reparos na lombada existe na Av. Heitor da Cunha Braga, altura da Rua
Olavo Bilac – Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 024/2007; 25) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 025/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras para que urbanize o
Bairro Vila Operária, ao longo da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 025/2007; 26) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
026/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que instale uma
unidade de PSF no Bairro Castellano. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 026/2007; 27) – Única
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discussão e votação o Requerimento nº. 027/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a
colocação de luminárias na Estrada do Minami. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 027/2007;
28) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 028/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de
Energia para a colocação de luminárias na Rua Antero de Quental – Bairro Cruz das Almas.
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 028/2007; 29) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 029/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a colocação de luminárias
na Rua Euclides da Cunha – Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 029/2007;
30) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 030/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de
Energia para a colocação de luminárias na Rua Gonçalves Ledo, Quadra 30, Lote 10 – Bairro
Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 030/2007; 31) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 031/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a colocação de
luminárias na Rua Anita Garibaldi – Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
031/2007; 32) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 032/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante
de Energia para a colocação de luminárias na Rua Cláudio Manoel da Costa – Bairro Cruz das
Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 032/2007; 33) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 033/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia para a colocação de luminárias
na Rua Julio Diniz, altura do nº. 50 – Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
033/2007; 34) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 034/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao D.E.R. a construção
de um abrigo para os passageiros de ônibus na Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura, próximo
á Praça Cristo Redentor – Bairro Jd. Alvorada C. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 034/2007;
35) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 035/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, no
sentido de construir abrigos para passageiros de ônibus na Av. Jair Leme – Bairro Jd. Lorena.
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 035/2007; 36) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 036/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, no sentido de recolocar os
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paralelepípedos da Av. Jair Leme – Bairro Jd. Lorena. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 036/2007;
37) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 037/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, no
sentido de construir muro, ao invés de alambrado em volta da EMEF Nelson Camargo de
Oliveira – Bairro Jd. Yoneda. 38) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
038/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda
junto ao Departamento de Obras, no sentido de construir abrigos para passageiros de ônibus
na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, altura da Av. Jair Leme. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 038/2007; Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 39) –
Única discussão e votação o Requerimento nº. 040/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a manutenção geral da Estrada de Santa Catarina em
toda sua extensão. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 040/2007; 40) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 041/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva, o nivelamento e cascalhamento do “Morro do Fiore” localizado na Avenida
Três do bairro Nirvana. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 041/2007; 41) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 042/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva, para que sejam reservadas vagas no estacionamento da Praça São Benedito,
devidamente sinalizadas, para veículos de pessoas portadoras de “deficiências especiais”. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 042/2007; 42) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 043/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, que se realizem estudos para Criação da Guarda Mirim em nosso município. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 043/2007; 43) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
044/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, o nivelamento e
cascalhamento de todas as ruas localizadas no bairro Vila Santo Antonio I e II. O senhor
Presidente colocou em única discussão e o Vereador José Maria solicita a ordem para
discussão e diz: “Em respeito ao Nobre Vereador Wellington, peço que seja consignado
também a Vista Linda que, apesar de estar irregular, assim como a Vila Santo Antonio II,
também merece um cascalhamento e nivelamento. Peço que seja consignado, se Vossa
Excelência permitir.” O Vereador Wellington, autor do requerimento, aceita a emenda
proposta pelo Vereador José Maria. Assim sendo, o senhor Presidente coloca em única
votação o Requerimento nº. 044/2007 com a emenda proposta pelo Vereador José Maria de
Siqueira Junior, ficando aprovado por unanimidade. 44) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 045/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, a colocação de luminárias na Avenida Três localizada no bairro Nirvana. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 045/2007; 45) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
046/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a recolocação
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de Paralelepípedos da Rua Engenheiro Abílio Melo Pinto. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
046/2007; 46) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 048/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, colocação de Guias, Sarjetas e
Pavimentação no Bairro Nova Biritiba. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 048/2007; 47) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 049/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva, Projeto de Revitalização pontos turísticos do município. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 049/2007; 48) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
050/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a colocação de
iluminação pública na Rua Nilo Peçanha Vista Alegre. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 050/2007;
49) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 051/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a colocação de Guias, Sarjetas e Pavimentação no
Bairro Jd. dos Eucaliptos; (Obs. Na pauta constava a repetição por duas vezes do
Requerimento nº. 051/2007, por erro de digitação, sendo que o senhor Primeiro
Secretário solicita a desconsideração do item 050 da pauta original, renumerando os
itens subseqüentes. Ressalta-se que a Ata já está ratificada.) 50) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 052/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva, a cobertura da Piscina existente no Ginásio Municipal “Jose Oliva Melo
Junior”. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 052/2007; 51) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 053/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, a cobertura dos Pontos de Ônibus do Município. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 053/2007;
Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 52) – Única discussão e votação
o Requerimento nº. 057/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, para que determine ao Setor Competente que realize a limpeza do terreno localizado
entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rodovia Profº. Alfredo Rolim de Moura. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 057/2007; 53) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
058/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que passe a
máquina motoniveladora e cascalhe a ruas do Bairro Vertentes. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
058/2007; 54) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 059/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a limpeza da Rua Kirombu Awazu. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 059/2007; 55) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
060/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, jogar cascalho
na Rua Marechal Floriano Peixoto, altura da Creche Vitória. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
060/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo
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Silveira Mistroni: 56) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 047/2007,
requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, a construção de uma
Praça no Bairro Vertentes do Biritiba. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 047/2007. Autoria do
Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 57) – Única discussão e votação a Moção
de Aplausos nº. 002/2007, ao Ilustríssimo Dr. Carlos Barbará, Presidente eleito da Ordem
dos Advogados do Brasil – 17ª Subsecção de Mogi das Cruzes. O senhor Presidente colocou
em única discussão e o Nobre Vereador José Maria solicita a ordem para discussão:
“Senhor Presidente, peço permissão a Vossa Excelência assinar junto esta Moção de
Aplausos.” O senhor Presidente diz: “É uma honra Vossa Excelência assinar comigo e
convido aos demais Pares que queiram assinar esta, eu fico muito agradecido.” Após, o
senhor Presidente colocou em única votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção
de Aplausos nº. 002/2007. Terminado os trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor
Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para
fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações pessoais: 1. Vereador
Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador José Maria de
Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador Marcelo Silveira
Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 5. Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Antes do encerramento da Sessão
Ordinária, o senhor Presidente diz: “Na qualidade de Presidente, e das atribuições legais,
convoco os senhores Membros das Comissões Permanentes a se reunirem na próxima
quinta-feira, às dezessete horas, nesta Casa de Leis, para podermos apreciar os projetos em
deliberação.” O Vereador Fernando questiona: “Todas as Comissões?” O senhor
Presidente responde: “Sim, todas as Comissões Permanentes.” Sendo assim, não havendo
nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos declarando
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.

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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