
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PRESIDENTE:  CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
1º SECRETÁRIO: JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
2ª SECRETÁRIA: ÉRICA DE QUEIROZ

PLENÁRIO JOÃO SUHARO MAKIYAMA
SESSÃO ORDINÁRIA – 17 DE SETEMBRO DE 2007

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de setembro de 2007;
2. Leitura  do Ofício  da  Secretaria  da Casa  Civil.  Acusa  o  Recebimento  do Ofício  nº.  649/07, 

referente à Moção de Aplausos nº. 039/2007, de autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni;

3. Leitura  do  Ofício/Presidência/172/07,  da  FETAESP  –  Federação  dos  Trabalhadores  na 
Agricultura do Estado de São Paulo;

4. Leitura  do  Ofício  da  Câmara  dos  Deputados.  Informa  Recursos  do  Orçamento  da  União 
destinados ao Município.

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida 

1. Indicação  nº.  385/2007,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar uma luminária no Bairro Jardim Yoneda, 
esquina da Rua Cinco de Maio com a Av. Nove de Julho;

2. Indicação nº. 386/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à SABESP, para que 
refaçam a rede de esgoto da Rua Cinco de Maio, localizada no Bairro Jardim Yoneda.

 Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz 

3. Indicação  nº.  387/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  departamento 
competente, verificando a possibilidade de construir uma creche no Bairro do Rio Acima.

Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho

4. Indicação nº. 388/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente a fazer estudos 
necessários com o intuito de implantar um sistema de plano de saúde para atender aos 
servidores públicos municipais;

5. Indicação nº. 389/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro Nirvana;

6.  Indicação nº. 390/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro Santa Catarina;

1



7. Indicação nº. 391/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro do Sogo;

8. Indicação nº. 392/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro do Castellano;

9. Indicação nº. 393/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro Pomar do Carmo;

10.Indicação nº. 394/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro Rio Acima;

11.Indicação nº. 395/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente que faça os 
estudos necessários para a instalação do trailer odontológico para atender no mínimo uma 
vez por semana os moradores do Bairro da Terceira;

Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni

12.Indicação  nº.  396/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade a fazer a recolocação dos bloquetes da Av. Reinaldo Benedito de Melo, em 
toda a sua extensão, localizada no Centro do Município. 

Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção 

13.Indicação nº. 397/2007, ao Sr. Prefeito que faça estudos visando a implantação de uma 
unidade de atendimento de “Achados e Perdidos” no município de Biritiba Mirim;

14. Indicação nº. 398/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal 
de Obras, solicitando que seja feito o nivelamento e cascalhamento das ruas localizadas no 
Bairro Rio Acima, nas proximidades da padaria do Irineu;

15.Indicação  nº.  399/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  tome  providências  junto  ao  setor 
competente da municipalidade no sentido de ser efetuada a limpeza e a roçada do mato 
nas laterais de todas as ruas do Bairro Rio Acima.

Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior 

16.Indicação nº. 400/2007, ao Sr. Prefeito que estude juntamente com o departamento 
competente, a possibilidade de isentar os munícipes que não possuem condições financeiras 
de recolher a taxa cobrada pelo uso da quadra de tênis, localizada no Ginásio Municipal de 
Esportes;

17.Indicação nº. 401/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente a 
promover  melhorias  no  Posto  de  Saúde  do  Bairro  Irohy,  tais  como:  manutenção  do 
banheiro, um funcionário para a limpeza diária da Unidade de Saúde, um computador para 
agilizar o serviço administrativo, e ainda, a roçada do mato e a limpeza em torno do prédio;
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18. Indicação nº. 402/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento de Obras, 
Serviços e Bens Municipais a promover a instalação de uma lombada no final da Av. Jair 
Leme;

19.Indicação nº.  403/2007, ao  Sr.  Prefeito  que determine  ao Departamento  de  Obras, 
Serviços e Bens Municipais a promover a passagem da máquina motoniveladora e fazer a 
limpeza da Rua Juscelino Kubitscheck;

20.Indicação nº.  404/2007, ao  Sr.  Prefeito  que determine  ao Departamento  de  Obras, 
Serviços e Bens Municipais  a  promover a limpeza da valeta localizada no final  da Rua 
Juscelino Kubitscheck.

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção 

1) Leitura do Projeto de Lei nº. 096/2007 – que “Dispondo sobre a denominação de via 
pública no âmbito do município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”.

Autoria  dos  Nobres  Vereadores  Wellington Medeiros  de  Assunção  e  Marcelo  Silveira 
Mistroni  

2) Leitura do Projeto de Lei nº. 097/2007 – que “Dispõe sobre a ‘Declaração de Utilidade 
Pública à Associação Vitória de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 

Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida 

3) Leitura do Projeto de Lei nº. 098/2007 – que “Inclui no calendário de comemorações 
do Município,  a “Semana do Idoso” e autoriza o Poder Executivo a executar atividades 
assim discriminadas, e dá outras providências.”

Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni  

4) Leitura do Projeto de Lei nº. 099/2007 – que “Institui a campanha “Oftalmológica nas 
Escolas Municipais”, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos 
para alunos da rede municipal no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”

Autoria do Poder Executivo 

5) Leitura da Mensagem nº. 60/2007 - Projeto de Lei Complementar nº. 100/2007 – 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso ao 
NÚCLEO  ESPÍRITA  KARDECISTA  LÍRIO  DO  CAMPO  do  bem  que  indica,  e  dá  outras 
providências.” 

6) Leitura da Mensagem nº. 61/2007 - Projeto de Lei nº. 101/2007 – que “Autoriza o 
Poder  Executivo a  celebrar  Convênio  com a Secretaria  de Estado  de Esportes,  Lazer  e 
Turismo, e dá outras providências.”  
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7) Leitura do Ofício nº. 278/2007/AARI-GP,  do Poder Executivo. Solicita a inclusão de 
projetos na Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção 

001) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 049/2007,  ao Sr. Valdemir 
Adeleu de Souza,  DD. Supervisor Civil  de Cultura e ao Sr. Sebastião Galant,  DD. Gerente da 
Empresa Suzano Papel e Celulose S/A – Unidade Biritiba Mirim, pelos belos serviços prestados no 
município.

Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar 

002) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 050/2007, ao Exmo.sr. Presidente 
da República Luiz Inácio Lula da Silva, ao Exmo.sr. Presidente do Senado Federal Renan Calheiros, 
ao Exmo.sr. Presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chignalia Junior, bem como aos líderes 
dos partidos com assentos naquelas Casas Legislativas,  a fim de que empreendam esforços e 
determinem ao Ministério das Relações Exteriores, para que seja solicitado ao Exmo.sr. Presidente 
da Colômbia, ação para a libertação da Ex-Senadora Ingrid Bitencourt, causa que significaria o 
restabelecimento da ordem e democracia na América do Sul.

Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida

003) – Única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2007,  que 
“Dispõe  sobre  a  concessão  de  Título  de  “CIDADÃO BIRITIBANO”  ao  Dr.  ROBSON JEFFERSON 
CATALANO, e dá outras providências.” 
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