
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 – 26 DE NOVEMBRO DE 2007

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 19 de novembro de 2007;
2. Leitura do Ofício nº. 055/2007 – Contabilidade. Diretora de Contabilidade da Câmara Municipal de 

Biritiba  Mirim,  encaminha  o  Balancete  Analítico  da  Receita  e  Despesa  referente  ao  mês  de 
outubro/2007;

3. Leitura  do  Ofício  nº.  151/2007  –  Biritiba-Prev.  Encaminha  Balancete  Financeiro  da  Receita  e 
Despesa referente ao mês de outubro/2007; 

4. Leitura  do  Ofício  nº.  362/2007/AARI/GP.  Poder  Executivo  solicita  a  retirada  de  tramitação  da 
Mensagem nº.  078/2007,  que encaminhou o projeto de lei  complementar  que “Dispõe sobre a 
criação do cargo de Administrador dos Cemitérios Municipais, e dá outras providências.”;

5. Leitura do Requerimento de Informação nº.  298/2007,  de autoria do Nobre Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho. Solicita cópias e informações quanto às notificações efetuadas pelo departamento 
responsável  durante  os  meses de setembro,  outubro e novembro do corrente ano,  referente à 
construção de calçadas e muros.

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho

1. Indicação  nº.  527/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Sete do Bairro Nirvana;

2. Indicação  nº.  528/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Seis do Bairro Nirvana;

3. Indicação  nº.  529/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Quatro do Bairro Nirvana;

4. Indicação  nº.  530/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Três do Bairro Nirvana;

5. Indicação  nº.  531/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Um do Bairro Nirvana;

6. Indicação  nº.  532/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Dois do Bairro Nirvana;

7. Indicação  nº.  533/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Dez do Bairro Nirvana;

8. Indicação  nº.  534/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  passar  a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Vânia Stefen dos Santos (antiga Rua P), do 
Bairro Jardim dos Eucaliptos;
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9. Indicação  nº.  535/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de 
Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua ‘P’, atual Rua Vânia Stefen dos Santos, Bairro 
Jardim dos Eucaliptos.

Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni

10.Indicação  nº.  536/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade a fazer a recolocação dos bloquetes entre a Av. Reinaldo Benedito de Melo, no 
sentido subida, em toda sua extensão, principalmente nas proximidades da rotatória;

11.Indicação  nº.  537/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade, a realizar os estudos necessários a fim de eliminar os pombos que ficam no 
Terminal Rodoviário;

12.Indicação nº. 538/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente da municipalidade a 
providenciar a limpeza dos tubos por onde passam as águas de uma nascente e toda a água 
pluvial da Estrada Municipal de Santa Catarina, em frente à Chácara Nossa Senhora Aparecida, 
bem como o nivelamento e cascalhamento da referida via pública;

13.Indicação  nº.  539/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  solicite  o  setor  competente  a  notificar  os 
proprietários dos lotes localizados na Rua Marquês de Olinda, próximo ao terreno de nº. 62, no 
Bairro Vila Márcia, para que façam a limpeza;

14.Indicação  nº.  540/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que  solicite  ao  setor  competente  a  notificar  os 
proprietários dos lotes localizados na Rua General Osório, próximo ao nº. 141, no Bairro Vila 
Márcia, para que façam a limpeza;

Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar 

15.Indicação nº.  541/2007,  ao  Sr.  Prefeito  que interceda junto  à Telefônica,  no  sentido de 
colocar um aparelho de telefone (tipo orelhão), na confluência das Ruas 01, 06 e 07, no Bairro 
Green Park Santo Antonio;

16.Indicação nº. 542/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de 
Obras, no sentido de passar a máquina e cascalhar a confluência das Ruas 06 e 07, Bairro Green 
Park Santo Antonio.

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Poder Executivo 

1) Leitura do Veto Total ao Autógrafo nº. 108/2007 - Projeto de Lei nº. 111/2007,  que 
“Dispõe sobre a caracterização do Assédio Moral nas dependências da Administração Pública 
Municipal e aplicação de penalidades à prática do mesmo, e dá outras providências.”;

2) Leitura do Ofício nº. 363/2007/AARI/GP, retifica a Mensagem nº. 077/2007. 
            Leitura da Mensagem nº. 077/2007 – Projeto de Lei  Ordinária nº. 129/2007 – que 
“Dispõe sobre os serviços de táxis no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”; 

3) Leitura  da  Mensagem  nº.  080/2007  -  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº.  135/2007,  que 
“Dispõe sobre alterações de valores nos anexos que indica a Lei nº. 1.296, de 20 de dezembro 
de  2005,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  para  o  período  2006/2009,  e  dá  outras 
providências.”;
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4) Leitura  da  Mensagem  nº.  081/2007  -  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº.  136/2007,  que 
“Dispõe sobre alterações de valores nos anexos que indica a Lei nº. 1.398, de 23 de maio de 
2007,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  orçamentárias  para  o  exercício  de  2008,  e  dá outras 
providências.”;

5) Leitura  da  Mensagem  nº.  082/2007  -  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº.  137/2007,  que 
“Autoriza  a  celebração  de  convênio  com  o  SINDICATO  RURAL  DE  BIRITIBA  MIRIM  para 
administração e manutenção do Centro de Apoio ao Agricultor João Rodrigues Gomes Primo, e 
dá outras providências.”.

Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção  

6) Leitura do Projeto de Lei nº. 133/2007,  que “Institui a Eleição do Servidor Padrão, e dá 
outras providências.”;

7) Leitura do Projeto de Lei nº. 134/2007, que “Dispõe sobre a criação do projeto “Escotismo 
nas Escolas Municipais”, e dá outras providências.”.

ORDEM DO DIA

Autoria  dos  Nobres  Vereadores  José  Maria  de  Siqueira  Junior,  Érica  de  Queiroz,  Carlos 
Alberto Taino Junior e Benedito Donizete de Almeida  

001) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 297/2007, ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, 
para que faça a revisão do valor do vale alimentação, atualmente fornecido aos funcionários públicos 
municipais,  em  face  de  sua  defasagem  monetária,  bem  como  a  realização  de  estudos  junto  ao 
Departamento de Finanças, no sentido de melhorar o salário dos funcionários não contemplados pelos 
reajustes anteriores. 

Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção 

002) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 132/2007, que “Dispõe sobre a declaração 
de Utilidade Pública a “Associação Oásis de Biritiba Mirim”, e dá outras providências.” 
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