
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2008. 

Às vinte  horas  do  dia  seis  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  oito,  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 a senhora Presidente Vereadora ERICA DE QUEIROZ que convidou a 
mim, Vereador MARCELO SILVEIRA MISTRONI, para auxiliar nos trabalhos de secretaria 
da  Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  a  senhora  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. 151, 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 maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Nobre Vereador Reinaldo 
Pereira. Havendo “quorum” legal, a senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, nos 
termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos,  passando-se  ao  material  dado  ao 
Expediente. EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 07 de janeiro de 2008; 2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 15 de janeiro de 2008. O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer a dispensa 
da leitura da Ata, uma vez que se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os 
senhores Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador 
Jarbas,  ficando aprovada  por  unanimidade  a  dispensa  da  leitura  da  ata.  Após,  a  senhora 
Presidente  coloca  em única  discussão  e  votação  a  Ata  da  Sessão  Extraordinária  do  dia 
07/01/2008, ficando aprovada por unanimidade. Após, a senhora Presidente coloca em única 
discussão e votação a Ata da Sessão Extraordinária do dia 15/01/2008, ficando aprovada por 
unanimidade. 3. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde nº. Ref. 000419/MS/SE/FNS; 
4. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde nº. Ref. 035939/MS/SE/FNS; 5. Leitura do 
Telegrama do Ministério da Saúde nº. Ref. 044000/MS/SE/FNS; 6. Leitura do Telegrama do 
Ministério da Saúde nº. Ref. 052698/MS/SE/FNS; 7. Leitura do Telegrama do Ministério da 
Saúde nº. Ref. 049136/MS/SE/FNS; 8. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde nº. Ref. 
081470/MS/SE/FNS;  9. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
078543/MS/SE/FNS;  10. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
092237/MS/SE/FNS;  11. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
098676/MS/SE/FNS;  12. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
098216/MS/SE/FNS;  13. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
114404/MS/SE/FNS;  14. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº.  Ref. 
115000/MS/SE/FNS;  15. Leitura  do  Ofício  nº.  189/07,  do  Biritiba-Prev.  Encaminha 
Balancete Financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de novembro/2007; 16. Leitura 
do  Ofício  nº.  481/2007/SR  PENHA/GIDUR/SP,  da  Caixa  Econômica  Federal.  Informa 
Contrato celebrado entre o Município de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal;  17. 
Leitura  do  Ofício  Circular  nº.  001/2008,  da  Câmara  Municipal  de  Pirangi.  Informa 
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composição da Mesa Diretora para o exercício de 2008;  18. Leitura do Ofício Circular nº. 
001/2008, da Câmara Municipal de Dobrada. Informa composição da Mesa Diretora para o 
exercício de 2008; 19. Leitura do Ofício nº. 002/2008, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. 
Encaminha  relatório  de  atendimento  referente  ao  mês  de  dezembro/2007;  20. Leitura  do 
Ofício nº. 001/2008-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 227 a 241/2007; 
*Decretos nº.s 2.481, 2.483 a 2.493/2007; *Leis nº.s 1.465 a 1.480/2007; *Lei Complementar 
nº.s 073 e 074/2007; *Contato nº. 078/2007; 21. Leitura do Ofício nº. 07/08, do Biritiba-Prev. 
Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de dezembro/2007; 
22. Leitura do Comunicado nº. CM006016/2008, do Ministério da Educação; 23. Leitura do 
Ofício nº. 11/2008, da Seção de Merenda Escolar.  Encaminha cópia da ata da reunião do 
Conselho  Municipal  de  Merenda  Escolar;  24. Leitura  do  Ofício  nº.005/2008-DAGP. 
Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 001 a 006, 008 e 009/2008; *Decretos nº.s 
2.495 a 2.497/2008;  *Lei Complementar  nº.s  075 e 076/2008; *Contrato nº.s  077/2007 e 
002/2008; *Termo Aditivo nº. 04 ao Contato nº. 080/2005; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contato 
nº. 012/2006; 25. Leitura do Ofício nº. 034/2008/AARI/GP. Solicita a Retirada da Mensagem 
nº. 003/2008 de tramitação. Antes do início das Indicações, o Nobre Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior requer a dispensa da leitura das Indicações, por se tratar de um grande volume e 
as mesmas se encontram a disposição de todos na Secretaria da Câmara. A senhora Presidente 
coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Carlos Alberto, ficando aprovado por 
unanimidade. Dispensada então, a leitura das Indicações. Segue apenas para registro em Ata. 
INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior:     1. Indicação 
nº. 001/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a 
notificar o proprietário do terreno de maior área que faz frente para toda a Rua Antero de 
Quental, a fazer a limpeza; 2. Indicação nº. 002/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a reforma dos abrigos dos pontos 
de ônibus existentes no município, bem como a construção de novos abrigos; 3. Indicação nº. 
003/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, para que instale luminárias na Rua Cleonice Maria dos Santos, Bairro Jardim dos 
Eucaliptos;  4. Indicação nº. 004/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina  motoniveladora, 
cascalhando os pontos mais críticos e ainda, fazer a limpeza da valeta na Estrada dos Lagos, 
localizada  ao  lado  do  Clube  Japonês,  Bairro  Nova  Biritiba;  5.  Indicação  nº.  005/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para 
que instale luminárias na Rua Ruth Pereira Leite da Cunha, Bairro Centro, travessa com a 
Rua Claudino Nunes de Siqueira, principalmente nos dois últimos postes da referida via;  6. 
Indicação nº.  006/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia,  para que instale luminárias na Rua Campos Sales,  Bairro Jardim 
Vista Alegre;  7. Indicação nº.  007/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito Municipal  que interceda 
junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  que  instale  luminárias  na  Rua  João  José 
Rodrigues de Moraes, no Bairro Parque Residencial Castellano; 8. Indicação nº. 008/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a notificar os 
proprietários dos terrenos baldios do Bairro Cruz das Almas, para que façam a limpeza;  9. 
Indicação nº. 009/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
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competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro Parque Residencial Castellano, 
para que façam a limpeza; 10. Indicação nº. 010/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao departamento competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro 
Vista Alegre, para que façam a limpeza; 11. Indicação nº. 011/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que  determine  ao  departamento  competente  a  notificar  os  proprietários  dos 
terrenos do Bairro Jardim Yoneda, para que façam a limpeza;  12. Indicação nº. 012/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a notificar os 
proprietários  dos  terrenos  do  Bairro  Vila  Santo  Antonio,  para  que  façam a  limpeza;  13. 
Indicação nº. 013/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro Nova Biritiba Antonio, para 
que façam a limpeza;  14. Indicação nº.  014/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito Municipal  que 
determine ao departamento competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro 
Jardim Alvorada Gleba A, para que façam a limpeza; 15.  Indicação nº. 015/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a notificar os proprietários 
dos terrenos do Bairro Jardim Alvorada Gleba B, para que façam a limpeza; 16.  Indicação 
nº. 016/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a 
notificar os proprietários dos terrenos do Bairro Jardim Alvorada Gleba C, para que façam a 
limpeza;  17. Indicação nº.  017/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que determine ao 
departamento competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro Nirvana, para que 
façam  a  limpeza;  18.  Indicação  nº.  018/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine ao departamento competente a notificar os proprietários dos terrenos do Bairro 
Jardim dos Eucaliptos, para que façam a limpeza; 19. Indicação nº. 019/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a notificar os proprietários dos 
terrenos do Bairro Centro, para que façam a limpeza; 20. Indicação nº. 020/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover 
reparos  no  vestiário  do  campo  de  futebol  localizado  na  área  do  Ginásio  Municipal  de 
Esportes;  21.  Indicação nº. 021/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na rua 
que dá acesso ao Aeroclube, no Bairro Irohy, cascalhando os pontos mais críticos e ainda, 
roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens; 22. Indicação nº. 022/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover  a  passagem da  máquina  motoniveladora  na  Rua  Ivan  Garcia,  no  Bairro  Irohy, 
cascalhando  os  pontos  mais  críticos  e  ainda,  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo 
existentes nas margens;  23. Indicação nº. 023/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
providencie junto ao departamento competente a colocação de mastros e pavilhão nacional na 
entrada do município, ao lado do Cristo Redentor; 24. Indicação nº. 024/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  departamento  competente  a  comprar  e  instalar,  em 
caráter permanente, equipamentos de som na Praça São Benedito e ainda, a contratação de um 
DJ para controlar o som; 25. Indicação nº. 025/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal  de Obras  a promover a manutenção das lombadas 
localizadas na Praça São Benedito, em frente à Pastelaria Oriental e ao lado da Igreja matriz, 
deixando-as dentro dos padrões estabelecidos;  26. Indicação nº.  026/2008,  solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que determine ao departamento competente a tomar os  procedimentos 
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necessários  para  que  seja  adotado  no  município  o  uso  de  piso  padrão  para  as  calçadas 
(passeios públicos), principalmente na área central;  27. Indicação nº. 027/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
limpeza  e  a  arborização  das  ruas  do  Bairro  Vila  Operária;  28.  Indicação  nº.  028/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a limpeza e a arborização das ruas do Bairro Jardim Yoneda;  29. Indicação nº. 
029/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a limpeza, o plantio de gramas e a arborização do barranco que divisa o 
Bairro Vila Operária com a Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, desde o seu início, na 
subida da Av. Ferdinando Jungers até o destacamento da Polícia Militar;  30. Indicação nº. 
030/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover o calçamento das ruas dos bairros Jardim Alvorada Glebas “B” e “C”; 31. 
Indicação nº. 031/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a limpeza, o plantio de gramas e arborização das margens do 
Córrego  do  Santo,  localizado  no  Bairro  Jardim  Alvorada  Gleba  “C”;  32.  Indicação  nº. 
032/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a limpeza das margens do Córrego Itaim que divisa os Bairros Jardim 
Yoneda, Jardim Vista Alegre e Vila Santo Antonio;  33. Indicação nº. 033/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
instalação de uma lixeira fixa no Bairro Irohy;  34. Indicação nº. 034/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
instalação  de  portais  com a  indicação  do  nome  e  referências  peculiares  dos  Bairros  do 
município; 35. Indicação nº. 035/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
à Empresa Bandeirante de Energia,  para que instale luminárias  na Rua Monteiro Lobato, 
Bairro Cruz das Almas;  36. Indicação nº. 036/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora ao longo da Estrada do Casarão, cascalhando os pontos mais críticos e ainda, 
roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  o  lixo  existentes  nas  margens;  37.  Indicação  nº. 
037/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na Rua das Margaridas e na Rua 
das Hortênsias, Bairro Pomar do Carmo, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda, 
roçando e  removendo todo o  mato  e  lixo  existente  nas  suas  margens;  38.  Indicação nº. 
038/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a roçada e remover todo o mato e lixo existentes na Rua Bélgica, Bairro 
Jardim Real; 39. Indicação nº. 039/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  roçada  e  remover  todo  o  mato  e  lixo 
existentes nas margens da Estrada do Rio Acima; 40. Indicação nº. 040/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
passagem da máquina motoniveladora  ao longo da Estrada Nossa  Senhora  Aparecida,  no 
Bairro do Casqueiro, cascalhando os pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo 
o mato e lixo existentes nas margens;  41. Indicação nº. 041/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da 
máquina motoniveladora  ao longo da Estrada dos  Professores,  no Bairro do Sertãozinho, 
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cascalhando  os  pontos  mais  críticos  e  ainda,  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo 
existentes nas margens;  42. Indicação nº. 042/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora ao longo da Estrada da Granja Fundão, cascalhando os pontos mais críticos e 
ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens;  43. Indicação nº. 
043/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina  motoniveladora  ao  longo  da  Estrada  do 
Sertãozinho, desde o final do asfalto ao longo da Granja Tok  até a parte do Rio Biritiba, 
divisa com o município de Mogi das Cruzes, cascalhando os pontos mais críticos e ainda, 
roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens; 44. Indicação nº. 044/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Fumiko Nothe; 45. 
Indicação nº. 045/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do 
Bairro Jardim dos Eucaliptos; 46. Indicação nº. 046/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  colocação  de  guias, 
sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Cruz das Almas;  47. Indicação nº.  047/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Jardim Rosecler; 
48.  Indicação  nº.  048/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a colocação de guias, sarjetas e o calçamento 
das  ruas  do  Bairro  Nova  Biritiba;  49. Indicação  nº.  049/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  que determine ao departamento competente a promover melhorias no Posto de 
Saúde do Bairro Irohy;  50. Indicação nº. 050/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover o serviço de tapa buracos na Av. 
Heitor  da  Cunha  Braga,  entre  os  Bairros  Cruz  das  Almas  e  Jardim  dos  Eucaliptos;  51. 
Indicação nº. 051/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover o serviço de tapa buracos na Estrada do Sertãozinho;  52. 
Indicação nº. 052/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover na Estrada do Sertãozinho a instalação de placas (sinalização 
vertical de trânsito) e faixas e ‘olhos de gato’ no solo (sinalização horizontal de trânsito), 
como determina o Código Brasileiro de Trânsito; 53. Indicação nº. 053/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a construir na entrada 
da cidade, na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, um portal; 54. Indicação nº. 054/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover  a  passagem  da  máquina  motoniveladora  ao  longo  da  Estrada  do  Antenor, 
cascalhando seus  pontos  mais  críticos  e  ainda,  roçando e  removendo todo o mato e lixo 
existente nas margens;  55. Indicação nº. 055/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover um mutirão de limpeza das áreas 
institucionais;  56. Indicação nº. 056/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 
ao Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora ao 
longo da estrada que dá acesso ao Bairro Nascente do Vale Verde, cascalhando os pontos 
mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens;  57. 
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Indicação nº. 057/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora nas ruas dos Bairros 
Vila Santo Antonio I e II, cascalhando todas as ruas, e ainda, roçando e removendo todo o 
mato e o lixo existentes nas margens;  58. Indicação nº. 058/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que determine ao Departamento Municipal  de  Obras a promover a roçada e a 
remoção do mato e do lixo existentes ao longo do acostamento da Estrada Municipal do 
Pomar  do  Carmo;  59.  Indicação  nº.  059/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro Nova Biritiba, cascalhando todas as ruas, e ainda, roçando 
e  removendo todo o mato e  o  lixo  existentes  nas  margens;  60.  Indicação nº.  060/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a sinalização  com placas e a pintura de todas as lombadas existentes no município; 
61.  Indicação  nº.  061/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  pintura,  com  tintas  e  equipamentos 
adequados,  das  guias  localizadas  nas  vias  pavimentadas  existentes  no  município;  62. 
Indicação nº. 062/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine aos departamentos 
competentes  da  municipalidade  a  realizar  serviços  na  Praça  São  Benedito,  tais  como: 
implantação de Posto Policial;  e mais cestos para coleta de lixo; 63. Indicação nº. 063/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover  a  passagem da  máquina  motoniveladora  nas  ruas  do  Bairro  Pomar  do  Carmo, 
cascalhando-as e ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens; 64. 
Indicação nº. 064/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a iluminação, instalação de cestos de lixo e arborização da 
Praça Frederico Ozanan, no Bairro Cruz das Almas; 65. Indicação nº. 065/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
passagem da máquina motoniveladora na Rua 08 do Bairro Nova Biritiba, cascalhando seus 
pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens; 
66.  Indicação  nº.  066/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  construção  de  uma praça  pública  no  início  da  Rua 
Itapanhaú com a Av.  Sete,  no Bairro  Vertentes  do Biritiba;  67.  Indicação nº.  067/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover com a máxima urgência o conserto do telhado do Ginásio Municipal de Esportes 
‘José  Oliva  Melo  Junior’  e  a  restauração  da  pintura  do  prédio,  em especial,  da  quadra 
poliesportiva;  68. Indicação nº. 068/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto  à  Coordenadoria  Estadual  do  PROCON  e  viabilize  a  criação  de  um  posto  de 
atendimento  desta  instituição  no  município;  69.  Indicação  nº.  069/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
identificação na fachada do Ginásio Municipal de Esportes, de ‘José Oliva Melo Junior’; 70. 
Indicação nº. 070/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal  de  Obras  a  promover  os  reparos  necessários  da  piscina  existente  ao  lado  do 
Ginásio Municipal de Esportes ‘José Oliva Melo Junior’; 71. Indicação nº. 071/2008, solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
cobertura da arquibancada do campo de futebol localizado na área do Ginásio Municipal de 
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Esportes  ‘José  Oliva  Melo  Junior’;  72.  Indicação  nº.  072/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de 
luminárias tipo holofotes no campo de futebol localizado na área do Ginásio Municipal de 
Esportes  ‘José  Oliva  Melo  Junior’;  73. Indicação  nº.  073/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  que  determine ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover o  plantio  de 
gramas e a instalação de luminárias do tipo holofotes no campo de futebol do Bairro Cruz das 
Almas;  74. Indicação nº.  074/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Saúde,  Setor  de  Vigilância  Sanitária,  em  conjunto  com  a 
Promoção Social, a estudarem formas de aproveitar as sobras de alimentos provenientes de 
restaurantes, mercados, quitandas, barracas de hortifrutigranjeiros, agricultores, com o intuito 
de  preparar  um  sopão  destinado  à  população  carente  do  município;  75. Indicação  nº. 
075/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a instalação de luminárias na Praça Paulino Leite da Silva; 76. Indicação 
nº. 076/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a construir uma praça pública no cruzamento das Ruas José Sérvulo da Costa e Lauro 
Albano dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 77. Indicação nº. 077/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
limpeza e a arborização das Ruas Claudino Nunes de Siqueira e Eng. Abílio de Melo Pinto e 
as  Avenidas  Maria  José  de  Siqueira  Melo  e  Heitor  da  Cunha  Braga;  78.  Indicação  nº. 
078/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a notificação dos moradores da Av. Heitor da Cunha Braga, que ainda não 
construíram suas calçadas, para que providenciem o mais rápido possível a construção.  79. 
Indicação nº. 079/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do 
Bairro Jardim Jungers.  80. Indicação nº. 080/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de luminárias do 
tipo  holofotes  no  campo de  futebol  society  localizado  na  área  do  Ginásio  Municipal  de 
Esportes  ‘José  Oliva  Melo  Junior’;  81.  Indicação  nº.  081/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de 
luminárias  do  tipo  holofotes  no  campo de  futebol  do  Bairro  Jardim dos  Eucaliptos;  82. 
Indicação nº.  082/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  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; 83. Indicação nº. 083/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a passagem da máquina 
motoniveladora e cascalhar a Rua das Goiabeiras no Bairro Pomar do Carmo; 84. Indicação 
nº. 084/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora e cascalhar a Rua Canta Galo, no 
Bairro do Rio Acima;  85. Indicação nº.  085/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora e cascalhar a Estrada de Santa Catarina; 86. Indicação nº. 086/2008, solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
roçada e a remoção de todo o mato e o lixo existentes na Rua Bélgica, no Bairro Jardim Real; 
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87. Indicação nº. 087/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente a verificar a possibilidade do funcionamento de uma creche municipal 24 horas; 
88.  Indicação  nº.  088/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a construir uma creche municipal no Bairro Nova Biriiba; 
89.  Indicação  nº.  089/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Saúde,  Setor  de  Zoonozes,  a  promover  uma  campanha  para 
esterilização  das  cadelas,  de  propriedade  dos  moradores  interessados  do  município;  90. 
Indicação nº. 090/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Saúde a promover em todas as escolas da rede municipal de educação, análise 
da água servida aos alunos e funcionários, para verificar a qualidade da água e se está própria 
para o consumo; 91. Indicação nº. 091/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 
ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  remoção  e  o  reassentamento  dos 
paralelepípedos ou até mesmo, o uso de outro material na pavimentação da Av. Jair Leme, no 
trecho compreendido entre a Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura e o Córrego Itaim, no 
Bairro Jardim Lorena;  92. Indicação nº.  092/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras em conjunto com o Departamento Municipal 
de  Cultura,  a  viabilizarem a  construção de  uma pista  de  atletismo no entorno do campo 
principal de futebol, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes ‘José Oliva Melo Junior’; 93. 
Indicação nº. 093/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente, em conjunto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a criar mecanismos 
efetivos que obriguem às pessoas a devolverem nos pontos de venda, pilhas comuns e baterias 
de  celular  usadas;  94. Indicação  nº.  094/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a limpeza e a remoção da terra 
nas margens da Rua Claudino Nunes de Siqueira; 95. Indicação nº. 095/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  construir  uma 
brinquedoteca no Bairro Jardim Vista Alegre;  96. Indicação nº.  096/2008,  solicita  ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
construção de um vestiário no campo de futebol localizado no Bairro Irohy – Km.18;  97. 
Indicação nº. 097/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a construção de um vestiário e o plantio de gramas no campo 
de futebol localizado no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 98. Indicação nº. 098/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
instalação de cestos  de  lixo na  área do Ginásio Municipal  de  Esportes  ‘José Oliva  Melo 
Junior’;  99. Indicação nº.  099/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de uma lixeira na Rua 01 do 
Bairro  Green  Park  Santo  Antonio;  100. Indicação  nº.  100/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  que interceda junto ao Excelentíssimo senhor  Prefeito  Municipal  de  Mogi  das 
Cruzes,  Junji  Abe,  no  sentido  de  emprestar  ao  nosso  município  o  veículo  de  captura  de 
animais (carrocinha), devido o grande número de cachorros abandonados que circulam pelas 
ruas;  101. Indicação  nº.  101/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Saúde a disponibilizar no Hospital ‘Dr. Arthur Alberto Nardy’, 
doses de soro antiofídico; 102. Indicação nº. 102/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Educação  a  promover  de  maneira  contínua  e 
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periódica  na  rede  municipal  de  ensino  e  nos  núcleos  comunitários,  palestras  elucidativas 
referente ao uso de drogas, prevenção das DST’s e consequentemente, a gravidez precoce, 
preservação  do  meio  ambiente,  noções  de  primeiros  socorros  e  noções  básica  de 
relacionamento em sociedade; 103. Indicação nº. 103/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que  determine  ao  departamento  competente  a  fazer  vistorias  nas  árvores  existentes  no 
município  e  constatem àquelas  que  possam  trazer  riscos  de  quedas;  104.  Indicação  nº. 
104/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Saúde que disponibilize mais linhas telefônicas para o Hospital ‘Dr. Arthur Alberto Nardy’; 
105.  Indicação  nº.  105/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a construir uma praça pública no cruzamento das Ruas Rio 
Jundiaí com Rio Itapanhaú, no Bairro Vertentes do Biritiba;  106. Indicação nº. 106/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
construir uma praça pública no cruzamento das Ruas Rio Jundiaí com Rio das Pedras, no 
Bairro Vertentes do Biritiba; 107. Indicação nº. 107/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  construir  uma  praça  pública  no 
cruzamento das  Ruas  Rio Pardo com Rio Sapucaí,  no Bairro  Vertentes  do Biritiba;  108. 
Indicação nº. 108/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a construir uma praça pública no início da Rua Rio Pardo, no Bairro 
Vertentes do Biritiba;  109. Indicação nº. 109/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a construir uma praça pública no cruzamento 
das  Ruas  Dezesseis  com a  Rua  Quatorze,  no  Bairro  Parque  Residencial  Castellano;  110. 
Indicação nº. 110/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a construir uma praça pública no cruzamento das Ruas Quinze com a 
Quatorze, no Bairro Parque Residencial Castellano; 111. Indicação nº. 111/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a construir uma 
praça  pública  no  cruzamento  das  Ruas  Dezesseis  com  a  Dezessete  no  Bairro  Parque 
Residencial Castellano; 112. Indicação nº. 112/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a construir uma praça pública no cruzamento 
das Ruas Treze com a Onze no Bairro Parque Residencial Castellano;  113. Indicação nº. 
113/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras  a  construir  uma  praça  pública  no  cruzamento  da  Estrada  Municipal  do  Parque 
Residencial  Castellano  com a  Rua  A,  no  Bairro  Ribeirão  da  Lagoa;  114.  Indicação  nº. 
114/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia  e  o  Departamento  Estadual  de  Estradas  de  Rodagem,  para  que  em  conjunto 
viabilizem e procedam a instalação de luminárias  no trecho compreendido entre o Bairro 
Fazenda Irohy e Jardim Alvorada Gleba “C”, na entrada do município;  115. Indicação nº. 
115/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras  a  promover  a  manutenção  do  Parque  Municipal  do  Nirvana;  116.  Indicação  nº. 
116/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia para que instale um ‘bico de luz’ na Rua 18 de novembro, altura do nº. 390, no Bairro 
Jardim Yoneda; 117. Indicação nº. 117/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  que  instale  luminárias  nas  ruas  do  Bairro 
Jardim Alvorada Gleba “B”; 118. Indicação nº. 118/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
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que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para que instale luminárias na Estrada 
Municipal do Casarão, no Bairro do Irohy – Rio Acima; 119. Indicação nº. 119/2008, solicita 
ao Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine a  mobilização dos  Departamentos  Jurídico e  de 
Obras desta municipalidade, para o fim único e específico de criar uma força tarefa ou um 
grupo permanente de trabalho, com o intuito de regularizar a situação dos lotes e loteamentos 
clandestinos ou irregulares existentes no município; 120. Indicação nº. 120/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a fazer a limpeza da valeta 
que contorna o campo de futebol do Bairro Irohy – Km. 18;  121. Indicação nº. 121/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a roçada e a remoção do mato e lixo existentes no quadrilátero delimitado pelas 
vias Rua Mal. Floriano Peixoto, Rua Presidente Arthur Bernardes, Avenida Nove de Julho e a 
Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, no Bairro Jardim Vista Alegre;  122. Indicação nº. 
122/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia,  para  que instale  luminária  na  Rua Venceslau Brás,  entre  as  Ruas  Mal.  Floriano 
Peixoto e Prudente de Moraes, no Bairro Jardim Vista Alegre; 123. Indicação nº. 123/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
construir calçada no entorno da Delegacia de Polícia Civil  deste município, localizada no 
Bairro Cruz das Almas; 124. Indicação nº. 124/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a reformar na área central as calçadas de 
forma padronizada,  para  que fique sem risco de  acidentes;  125. Indicação nº.  125/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
instalar  “guard  raill”  para  proteger  os  fundos  da  EMEF  Nelson  de  Oliveira  Camargo, 
localizada  no  Bairro  Jardim  Vista  Alegre;  126.  Indicação  nº.  126/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia para que instale 
luminárias na Rua Carlos Caminha, Bairro São Luiz; 127. Indicação nº. 127/2008, solicita ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
manutenção das luminárias e colocação de alambrados na quadra poliesportiva descoberta, 
localizada  na  área  do  Ginásio  Municipal  de  Esportes  ‘José  Oliva  Melo  Junior’;  128. 
Indicação nº. 128/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a pintura das lombadas existentes na Rua Claudino Nunes de 
Siqueira;  129. Indicação nº. 129/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal  de  Obras  a promover o aterro da Rua Dezessete,  Bairro Parque 
Residencial Castellano; 130. Indicação nº. 130/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora  nas  ruas  do  Bairro  Parque  Residencial  Castellano;  131. Indicação  nº. 
131/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, para que instale luminárias na Rua Martins Pena, no Bairro Cruz das Almas;  132. 
Indicação nº.  132/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, para que instale luminárias na Rua Manoel Bandeira, no Bairro Cruz 
das Almas; 133. Indicação nº. 133/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na 
Rua Machado de Assis, Bairro Cruz das Almas; 134. Indicação nº. 134/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
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passagem da máquina motoniveladora na Rua Gonçalves Dias, Bairro Cruz das Almas; 135. 
Indicação nº. 135/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na Rua Guimarães 
Rosa, Bairro Cruz das Almas; 136. Indicação nº. 136/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a passagem da máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro Nirvana, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, 
roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo  existentes  nas  margens;  137.  Indicação  nº. 
137/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora nas ruas do Bairro Vertentes do 
Biritiba, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e 
lixo existente nas margens;  138. Indicação nº. 138/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a passagem da máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro Green Park Santo Antonio, cascalhando seus pontos mais 
críticos  e  ainda,  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo  existentes  nas  margens;  139. 
Indicação nº. 139/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora nas ruas do Bairro 
Casqueiro, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e 
lixo existentes nas margens; 140. Indicação nº. 140/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a passagem da máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro do Sogo, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, 
roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo  existentes  nas  margens;  141.  Indicação  nº. 
141/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora nas ruas do Bairro Rio Acima, 
cascalhando seus  pontos  mais  críticos  e  ainda,  roçando e  removendo todo o mato e lixo 
existentes nas margens; 142. Indicação nº. 142/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  da  máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro do Cinturão Verde, cascalhando seus pontos mais críticos 
e ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens; 143. Indicação nº. 
143/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora nas ruas do Bairro Ribeirão da 
Lagoa, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e 
lixo existentes nas margens; 144. Indicação nº. 144/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a passagem da máquina 
motoniveladora nas ruas do Bairro do Quiosque,  cascalhando seus pontos mais  críticos e 
ainda, roçando e removendo todo o mato e lixo existentes nas margens;  145. Indicação nº. 
145/2008,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a 
promover a limpeza de todo o complexo do Ginásio Municipal de Esportes ‘José Oliva Melo 
Junior’,  pelo  menos  uma  vez  por  semana;  146.  Indicação  nº.  146/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a 
passagem da máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada que liga o Bairro Cruz das Almas 
ao Bairro Jardim dos Eucaliptos e também ao Bairro Nascente do Vale Verde; 147. Indicação 
nº. 147/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a canalizar cerca de 10 metros, para que possa tapar um buraco no final do asfalto e a 
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rua onde faz divisa com o ribeirão, no Bairro Jardim Pereira;  148. Indicação nº. 148/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a limpeza dos bueiros da Rua Antonio Martins de Miranda, no Bairro Irohy; 149. 
Indicação nº. 149/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Educação que promova na Rede Municipal de Ensino, uma campanha educativa 
sobre os cuidados que devemos ter no trânsito;  150. Indicação nº. 150/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  minimizar  ou 
eliminar as duas valetas existentes na Av. Maria José de Siqueira Melo, próximo ao Hospital 
Municipal ‘Dr. Arthur Alberto Nardy’; 151. Indicação nº. 151/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que  tome  as  providências  necessárias  quanto  à  necessidade  de  aumentar  a 
vigilância noturna na Praça São Benedito, nos finais de semana, feriados e ainda dias festivos; 
152.  Indicação  nº.  152/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a minimizar ou eliminar a cavidade da valeta que cruza a 
Av. Maria José de Siqueira Melo, no ponto onde a referida avenida cruza com a Rua Toyama; 
153.  Indicação  nº.  153/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  ao 
Comando  da  Polícia  Militar  com  o  intuito  de  disponibilizarem  um  posto  móvel  de 
policiamento à Praça São Benedito em dias que aglomerem um número maior de pessoas no 
local;  154.  Indicação  nº.  154/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
departamento competente a aquisição de mais livros de diversos títulos para tornar o acervo 
da Biblioteca Pública Municipal ‘Oswald de Andrade’; 155. Indicação nº. 155/2008, solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
construção de um campo de futebol, com vestiário e iluminação nos Bairros Jardim Vista 
Alegre  e  Yoneda;  156.  Indicação  nº.  156/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover o aumento do alambrado em 02 
metros  de  altura  no  campo  de  futebol  do  Bairro  Cruz  das  Almas;  157.  Indicação  nº. 
157/2008,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente à 
implantação  de  uma  unidade  do  Programa  Acessa  São  Paulo,  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos; 158. Indicação nº. 158/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
departamento  competente  a  realizar  a  pavimentação  asfáltica  em  toda  a  área  central, 
substituindo os paralelepípedos e bloquetes existentes; 159. Indicação nº. 159/2008, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  departamento  competente  a  colocar  guias  e 
sarjetas,  bem como fazer  a  pavimentação nas  ruas  do Bairro  Jardim Nova  Biritiba;  160. 
Indicação nº. 160/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente a construir uma praça com iluminação, no final da Rua 04 onde cruza com a Rua 
08, ao lado da Igreja São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Nova Biritiba;  161. Indicação nº. 
161/2008,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a 
implantar uma unidade do Programa Acessa São Paulo, no Bairro Jardim Vista Alegre; 162. 
Indicação nº. 162/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente  a  implantar  uma  unidade  do  Programa  Saúde  da  Família  no  Bairro  Jardim 
Castellano; 163. Indicação nº. 163/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
departamento competente a implantar uma unidade do Programa Saúde da Família no Bairro 
da Terceira; 164. Indicação nº. 164/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
departamento competente a implantar uma unidade do Programa Saúde da Família no Bairro 

12



Vale Verde; 165. Indicação nº. 165/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
departamento competente a construir uma área de lazer no Bairro do Pomar do Carmo; 166. 
Indicação nº. 166/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que veja a possibilidade da verba 
que veio do Governo do Estado destinada à asfaltar apenas a subida da Rua Quatro, no Bairro 
Jardim Nova Biritiba, e que se estenda até o final da mesma; 167. Indicação nº. 167/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  ao  Departamento  de  Estradas  de 
Rodagem a promover a passagem da máquina motoniveladora ao longo da Estrada de Casa 
Grande, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e 
lixo existentes nas margens; 168. Indicação nº. 168/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que instale luminárias na Rua Bélgica, no Bairro Jardim Real; 169. Indicação nº. 170/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que determine  ao Departamento  Municipal  de  Obras  a 
promover a construção de um abrigo para o ponto de ônibus localizado na Rua das Acácias, 
em frente à casa do munícipe Sr. João Torres, no Bairro do Cinturão Verde; 170. Indicação 
nº. 171/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia para instalar um ‘bico de luz’ na Rua das Acácias, em frente à casa do munícipe Sr. 
João  Torres,  no  Bairro  do  Cinturão  Verde;  171.  Indicação  nº.  172/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia para instalar um 
‘bico de luz’ na Rua 18 de novembro, em frente ao nº. 350, Bairro Jardim Yoneda;  172. 
Indicação nº. 173/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a instalação de uma lombada na Av. Maria José de Siqueira 
Melo, em frente ao nº. 245; 173. Indicação nº. 174/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de uma lombada 
na Estrada do Casarão, em frente ao Hasegawa; 174. Indicação nº. 175/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a limpeza 
da valeta localizada no final da Rua Juscelino Kubitscheck;  175. Indicação nº. 176/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao departamento competente a notificar os 
proprietários dos terrenos da Rua Claudino Nunes de Siqueira para que façam a sua limpeza; 
176.  Indicação  nº.  177/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na 
Rua  Dezessete  do  Bairro  Parque  Residencial  Castellano,  cascalhando  seus  pontos  mais 
críticos  e  ainda,  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  lixo  existentes  nas  margens;  177. 
Indicação nº. 178/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora  e cascalhar a subida 
da estrada do Rio Acima, em frente ao sítio Chaparral, no Bairro Rio Acima; 178. Indicação 
nº. 179/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora e cascalhar a Rua de Servidão da 
Estrada do Rio Acima, em frente à ponte do Rio Tietê, no Bairro Rio Acima; 179. Indicação 
nº. 180/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora e fazer a limpeza da Rua Juscelino 
Kubitscheck;  180. Indicação nº. 181/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto à Empresa Bandeirante de Energia para que instale luminárias na Rua José Rodrigues de 
Moraes, no Bairro Parque Residencial Castellano;  181. Indicação nº. 182/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Telefônica para que instale um telefone 
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público (tipo orelhão) na Rua Rodrigues Alves, em frente ao nº. 151, no Bairro Jardim Vista 
Alegre.  Autoria dos Nobres Vereadores Carlos Alberto Taino Junior e Benedito Donizete  
de Almeida: 182. Indicação nº. 169/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que determine 
ao Departamento Municipal de Obras a promover a colocação de guias e sarjetas e ainda, a 
pavimentação das Ruas José Sérvulo da Costa e Geraldo da Conceição para que os ônibus da 
empresa de transporte Júlio Simões possam ir até o final do Bairro Jardim dos Eucaliptos. 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni: 183.  Indicação  nº.  183/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer 
a limpeza da valeta e desobstrução da ‘boca de lobo’ existente na Rua Benedito Miranda, 
altura do nº. 50, esquina com a Rua Miguel Chelucci; 184. Indicação nº. 184/2008, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Saúde,  setor  de 
zoonoses, a promover a retirada dos pombos que ficam no Terminal Rodoviário Municipal, 
transferindo-os para uma área mais adequada;  185. Indicação nº. 185/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que juntamente ao departamento competente, tomem providências quanto 
ao estacionamento de veículos na Rua João José Guimarães,  nas proximidades do Banco 
Banespa; 186. Indicação nº. 186/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de instalar duas luminárias em dois postes 
existentes na Av. Heitor da Cunha Braga, no quarteirão em que está instalada a empresa 
Shalon  Extintores;  187.  Indicação  nº.  187/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a providenciar a colocação de redutores de 
velocidade na Rua João José Guimarães, um em frente á E.M.E.I. Ferdinando Jungers e outro 
próximo ao Destacamento da Polícia Militar;  188. Indicação nº. 188/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que determine ao Departamento Municipal  de  Obras  a  providenciar  a 
roçada e retirada do mato e ainda, limpeza do terreno onde está localizado o Posto de Saúde 
do Bairro Irohy, em todo o seu entorno.  189. Indicação nº. 189/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar 
luminárias  no  Bairro  Vertentes  do  Biritiba,  em  todas  as  ruas  que  estão  sem 
iluminação.Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 190. Indicação 
nº. 190/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a fazer o nivelamento e cascalhamento na Rua Abnésio Avelino Marques, localizada 
no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  191.  Indicação  nº.  191/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente a construir abrigos com assentos nos pontos de 
ônibus da  Estrada de Casa Grande;  192. Indicação nº.  192/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito 
Municipal que interceda junto à E.C.T. – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no 
sentido de instalar Caixas Postais para a coleta de correspondências no Bairro do Casqueiro; 
193. Indicação nº. 193/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à E.C.T. – 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,  no sentido de instalar Caixas Postais para a 
coleta de correspondências no Bairro do Irohy; 194. Indicação nº. 194/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal  que determine ao setor competente a fazer os serviços de manutenção 
geral e colocação de refletores na quadra de futebol society  localizada no Parque Nirvana, 
Bairro  do  Nirvana;  195. Indicação  nº.  195/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine  ao  setor  competente  a  realizar  os  estudos  necessários  para  a  colocação  de 
luminárias no Bairro do Cinturão Verde; 196. Indicação nº. 196/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
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Municipal que determine ao setor competente a verificar a possibilidade de fazer a coleta de 
lixo com maior freqüência nos bairros localizados distantes do centro do município;  197. 
Indicação nº. 197/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a passar a máquina e cascalhar as ruas que se encontram com erosões no 
Bairro Cruz das Almas; 198. Indicação nº. 198/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  verificar  a  possibilidade  de  fazer  o 
nivelamento e cascalhamento de todas as ruas localizadas no Bairro Irohy; 199. Indicação nº. 
199/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a verificar a 
possibilidade  de  fazer  a  coleta  de  lixo  com  maior  freqüência  e  ainda,  que  seja  feita  a 
manutenção  das  lixeiras  localizadas  no  Bairro  Pomar  do  Carmo;  200.  Indicação  nº. 
200/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realizar os 
estudos necessários objetivando a colocação de luminárias em pontos estratégicos do Bairro 
Casqueiro; 201. Indicação nº. 201/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
setor competente a realizar os estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na 
Avenida Três, no Bairro do Nirvana;  202. Indicação nº. 202/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que interceda junto à Diretoria da Telecomunicações de São Paulo S.A. para a 
instalação de telefones públicos tipo ‘orelhão’, em pontos estratégicos da Estrada do Lapineta, 
localizado no Bairro próximo ao Bairro do Rio Acima; 203. Indicação nº. 203/2008, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  ao  destacamento  da  Polícia  Militar  do 
município, para que sejam feitas rondas aos finais de semana e feriados nos bairros Jd. dos 
Eucaliptos, Nirvana e Santa Catarina;  204. Indicação nº. 204/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  passar  a  máquina 
motoniveladora  e  cascalhar  a  Rua  das  Pitangueiras,  no  Bairro  Pomar  do  Carmo;  205. 
Indicação nº. 205/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
a realizar os estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na Praça COrmentino 
Oliveira Prado, localizada no Bairro Vila Márcia; 206. Indicação nº. 206/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao setor competente a fazer a manutenção da quadra de 
futebol localizada no Parque Municipal do Nirvana; 207. Indicação nº. 207/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à SABESP – Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, solicitando a implantação da rede coletora de esgoto nas ruas do Bairro 
Cruz  das  Almas;  208.  Indicação  nº.  208/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  para  que  façam  o  nivelamento  e 
cascalhamento da Estrada do Rio Acima, em toda a sua extensão, localizada no Bairro do Rio 
Acima;  209. Indicação nº.  209/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a passar  a máquina e cascalhar a Rua Seis, via de acesso 
entre a Estrada Municipal de Santa Catarina e Avenida Três;  210. Indicação nº. 210/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras 
para  que  seja  feito  o  nivelamento  e  cascalhamento  da  Rua  08  localizada  no  Bairro  do 
Nirvana;  211. Indicação nº. 211/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
setor competente a fazer a manutenção geral das Ruas Lauro Albano dos Santos e Abnésio 
Avelino Marques, ambas localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  212. Indicação nº. 
212/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a fazer o nivelamento e cascalhamento da Rua Rodrigues Alves, localizada no Bairro 
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Jardim Vista Alegre;  213. Indicação nº.  213/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente para que providencie a colocação de placas de orientação “Rua 
Sem Saída” nas Ruas 01 e 27 do Bairro Nirvana, na Rua Juscelino Kubitschek no Bairro 
Jardim Vista Alegre;  214. Indicação nº.  214/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  passar  a  máquina  motoniveladora  e 
cascalhar as Ruas 22, 20 e 06 do Bairro Nirvana; 215. Indicação nº. 215/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  ao  setor  competente  do  município  a  fazer  a 
manutenção geral da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim dos Eucaliptos, 
localizada na Rua Um, nº. 20; 216. Indicação nº. 216/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários objetivando os seguintes 
serviços nos Bairros do Carcará e Vale Verde: - colocação de novas lixeiras ou manutenção 
das já existentes; - poda das árvores; - colocação de luminárias e manutenção das ruas; 217. 
Indicação nº. 217/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
a realizar os estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na Estrada de Santa 
Catarina, precisamente em frente à Chácara da Selma, no nº. 13, do bairro Santa Catarina; 
218.  Indicação  nº.  218/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a fazer o nivelamento e cascalhamento da Estrada de Santa 
Catarina, mais precisamente na Serra Verde;  219. Indicação nº.  219/2008,  solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina 
motoniveladora  e  cascalhar  todas  as  ruas  do  Bairro  do  Sertãozinho;  220. Indicação  nº. 
220/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras  a fazer  a  manutenção geral  das  ruas  que se  encontram em péssimas condições  de 
tráfego no  Bairro  Nascente  do Vale  Verde;  221.  Indicação nº.  221/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito  Municipal  que  determine  ao  setor  competente  a  realizar  os  estudos  necessários 
objetivando  a  colocação  de  luminárias  na  Viela  A,  localizada  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos; Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 222. Indicação nº. 
222/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade,  a  realizar os estudos necessários para a construção do prédio da sede da 
Associação   de  Moradores  Amigos  do  Bairro  Vertentes  do  Biritiba;  223. Indicação  nº. 
223/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a colocar lombadas ou saliências na Rua Dr. Antonio Etelvino de Andrade, Centro do 
município;  Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel  de Aguiar:  224. Indicação nº. 
224/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie a abertura de uma rua que vai do 
bairro Jardim dos Eucaliptos até o Bairro Cruz das Almas, da Rua Marinalva Silva dos Santos 
até a Rua Coelho Neto; 225. Indicação nº. 225/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia no sentido de colocar luminárias na Rua 
Cláudio Manoel da Costa, esquina com a Rua Antero de Quental, no Bairro Cruz das Almas; 
226. Indicação nº. 226/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia no sentido de colocar iluminação na Estrada dos Barbosa, que vai do 
Bairro Cruz das Almas até o Bairro do Sogo;  227. Indicação nº. 227/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia  no  sentido  de 
colocar  luminárias  na  Rua  Julio  Diniz,  altura  do  nº.  50,  Bairro  Cruz  das  Almas;  228. 
Indicação nº.  228/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
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Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias na Rua Anita Garibaldi, nos quatro 
postes existentes, localizada no Bairro Cruz das Almas; 229. Indicação nº. 229/2008, solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido 
de colocar luminárias na Rua Euclides da Cunha, na altura da E.M.E.F. ‘Sandra Regina de 
Freitas Cardoso’, no Bairro Cruz das Almas;  230. Indicação nº. 230/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que interceda junto à Empresa  Bandeirante  de Energia,  no sentido de 
colocar luminárias em alguns pontos  das seguintes ruas do Bairro Jardim dos Eucaliptos: - 
Rua Geraldo da Conceição (antiga Rua A); - Rua Abnésio Avelino Marques (antiga Rua C); - 
Rua José Paulo Martins (antiga Rua D); - Rua Marinalva Silva dos Santos (antiga Rua H); - 
Av. Lauro Albano dos Santos (antiga Rua I); - Via de Acesso G; - Viela A; - Rua José Gomes 
Maciel; - Rua João Pinto dos Santos; - Av. Heitor da Cunha Braga, na altura da entrada da 
Rua Antonio Collato;  231. Indicação nº. 231/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua 
José Gomes Maciel, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 232. Indicação nº. 232/2008, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  no 
sentido de fazer uma rampa de acesso de concreto, com piso antiderrapante, na entrada do 
Ambulatório da Saúde Mental, situado na Av. Maria José de Siqueira Melo, Bairro Jardim 
Takebe; 233. Indicação nº. 233/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
ao departamento competente, no sentido de fazer uma rotatória em frente à Igreja Evangélica 
situada na Av. Maria José de Siqueira Melo, altura da Av. Heitor da Cunha Braga, situada no 
Bairro Jardim Takebe;  234. Indicação nº. 234/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  luminárias  em 
alguns pontos das seguintes ruas do Bairro Vila Santo Antonio: - Rua Um, Rua Dois, Rua 
Três, Rua Quatro, Rua Cinco, Rua Seis, Rua Sete, Rua Oito e rua da SABESP. Autoria do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 235. Indicação nº. 235/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade 
tipo  ‘lombada’  na  Rua  Almeida  Garret,  no  Bairro  Cruz  das  Almas;  236. Indicação  nº. 
236/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a colocar um 
redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na Rua Martins Fontes, no Bairro Cruz das Almas; 237. 
Indicação nº.  237/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Silvina Maria de Jesus, no 
Bairro Jardim Alvorada ‘B’; 238. Indicação nº. 238/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na 
Estrada  do  Kobayashi,  antes  e  depois  da  ponte  existente;  239.  Indicação  nº.  239/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  através  do  setor  competente  façam  os  estudos 
necessários  com o  intuito  de  implantar  atividades  esportivas  nas  escolas  municipais,  nos 
mesmos moldes do Programa Parceiros do Futuro; 240. Indicação nº. 240/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que através do setor competente, viabilizem a criação de um grupo de 
empreendedores  e  colaboradores  do  turismo,  com o  intuito  de  estruturar  e  revitalizar  os 
pontos turísticos do município, nos moldes do efetuado no município vizinho de Guararema; 
241. Indicação nº. 241/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Joaquim Leite de Miranda, 
no  Bairro  Jardim  Alvorada  ‘B’;  242. Indicação  nº.  242/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
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Municipal  que  determine  ao  setor  competente  a  fazer  a  limpeza,  passar  a  máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Canadá, no Bairro Castellano; 243. Indicação nº. 
243/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a colocar um 
redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na Rua Euclides da Cunha, próximo à E.M.E.F. Sandra 
Regina,  no Bairro Cruz das Almas;  244.  Indicação nº.  244/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito 
Municipal  que  determine  ao  setor  competente  a  colocar  um  redutor  de  velocidade  tipo 
‘lombada’ na Estrada do Sertãozinho, em frente à Rua Antonio Collato, no Bairro Jardim dos 
Eucaliptos; 245. Indicação nº. 245/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
setor  competente  a  construir  coberturas  para  os  bancos  do  ponto  de  táxi,  atualmente 
localizado na Av. Ferdinando Jungers; 246. Indicação nº. 246/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente a recolocar os paralelepípedos da Rua Henrique 
Peres,  no  centro  do  município;  247.  Indicação  nº.  247/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente a retirar a pedra existente no início da Estrada 
do Itaguaçú, em razão de estar muito alta em relação à estrada; 248. Indicação nº. 248/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto ao setor competente viabilizem a pavimentação 
das ruas que ainda não possuem o referido benefício, no Bairro Jardim Vista Alegre;  249. 
Indicação nº
.  249/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que junto ao setor competente viabilizem a 
pavimentação das ruas que ainda não possuem o referido benefício, no Bairro Jardim Yoneda; 
250. Indicação nº. 250/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação em toda a extensão da Rua Princesa 
Leopoldina, no Bairro Vila Operária;  251.Indicação nº.  251/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito 
Municipal  que  junto  ao  setor  competente  procedam a  limpeza  de  toda  extensão  da  Rua 
Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária;  252. Indicação nº. 252/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que interceda junto à Empresa  Bandeirante  de Energia,  no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos no Bairro Vertentes;  253. Indicação nº. 253/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no 
sentido de colocar iluminação nos pontos críticos no Bairro Santa Catarina;  254. Indicação 
nº. 254/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Jardim Yoneda; 255. 
Indicação nº.  255/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  iluminação  nos  pontos  críticos  no  Bairro 
Jardim Vista Alegre;  256. Indicação nº.  256/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para a colocação de ‘guard 
raill’ na Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária;  257. Indicação nº. 257/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no 
sentido de colocar iluminação nos pontos críticos no Bairro Fumiko Nothi;  258. Indicação 
nº.  258/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  setor  competente  a 
conservar o trevo existente entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa e,  se 
possível, a construção de uma pequena praça;  259. Indicação nº. 259/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao setor competente a fazer a limpeza  e a roçada do mato 
existente  no  acostamento  da  Estrada  do  Sertãozinho,  no  entroncamento  da  Estrada  dos 
Barbosa até o ponto final do ônibus;  260. Indicação nº. 260/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
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Municipal que estude juntamente com o setor competente, a possibilidade de construir um 
Teatro  Municipal;  261.Indicação  nº.  261/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminária no ponto 
de ônibus existente na Estrada do Itaguaçú, próximo à ponte ‘Chico Leite’,  no Bairro do 
Itaguaçú;  262. Indicação nº. 262/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
setor competente a fazer a poda das árvores localizadas em frente e ao lado do cemitério; 263. 
Indicação nº.  263/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  três  pontos  de  iluminação  na  Estrada  do 
Kobayashi, em frente á A.C.D.B.M., próximo à ponte e na entrada da rua que vai para o 
Bairro Nova Biritiba;  264. Indicação nº. 264/2008,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente a efetuar a operação ‘tapa-buraco’ na Rua Vinte e Cinco de 
Março,  no  Bairro  Jardim  Lorena;  265. Indicação  nº.  265/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar 
iluminação  na  Rua  Durval  Monteiro  de  Godoy  no  Bairro  Jardim  Alvorada  ‘C’;  266. 
Indicação nº.  266/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Sebastião Garcia, no Bairro 
Jardim Alvorada ‘C’;  267. Indicação nº. 267/2008,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, n sentido de colocar iluminação na Rua 
João Pereira Sobrinho;  268. Indicação nº. 268/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente a efetuar a reforma da praça existente no início da Estrada de 
Casa Grande; 269.  Indicação nº. 269/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 
ao setor competente a refazer a calçada em frente a ao lado do cemitério municipal;  270. 
Indicação nº. 270/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
a construção de uma cobertura na ponto de ônibus localizado na Estrada Mogi-Salesópolis, 
em frente ao posto de gasolina BR;  271. Indicação nº. 271/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente a construção de uma praça ao lado do campo de 
futebol localizado na Rua Gonçalves Ledo – Bairro Cruz das Almas;  272. Indicação nº. 
272/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a construção 
de  uma  rotatória  entre  a  Estrada  Kobayashi  e  a  Rua  João  Rodrigues  de  Morais;  273. 
Indicação nº. 273/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
a poda das árvores existentes ao longo da Rua João Rodrigues de Morais – Bairro Nova 
Biritiba; 274. Indicação nº. 274/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do 
bairro Jardim castellano; 275. Indicação nº. 275/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  iluminação no 
Bairro Jardim Alvorada C;  276. Indicação nº. 276/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos 
pontos críticos no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 277. Indicação nº. 277/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito  Municipal  que interceda junto à Empresa  Bandeirante  de Energia,  no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos no Bairro Jardim Nova Biritiba;  278. Indicação nº. 
278/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que determine ao setor  competente para que 
viabilize  a  pavimentação  das  ruas  do  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  279. Indicação  nº. 
279/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que determine ao setor  competente para que 
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viabilize  a  pavimentação  das  ruas  do  bairro  Vertentes  do  Biritiba;  280.  Indicação  nº. 
280/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  tome  as  providências  necessárias  com 
relação a retirada da linha de ônibus Mogi-Casa Grande, para que a mesma volte a atuar, pois 
trata-se da mais antiga do município. Solicita ainda, caso não seja possível o requerido, que 
seja criada linha com os ônibus da empresa municipal para atender os moradores de Casa 
Grande até o Bairro da Terceira que precisam vir ao centro da cidade;  281. Indicação nº. 
281/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  junto  ao  setor  competente  viabilizem a 
conclusão das obras de pavimentação da Rua Tereza Cristina Alves Silva, no Bairro Fumiko 
Nothe. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria do Poder Executivo: 01)  Leitura da 
Mensagem nº. 004/2008 - Projeto de Lei Complementar nº. 004/2008, que “Dispõe sobre a 
criação do cargo de Assistente de Gabinete para Assuntos do SEBRAE no Quadro de Pessoal 
Permanente, e dá outras providências.” 02) Leitura da Mensagem nº. 005/2008 - Projeto de 
Lei Complementar nº. 005/2008, que “Dispõe sobre a transformação do símbolo CC6 para 
CC5 no  cargo  de  Secretário  da  Junta  de  Serviço  Militar,  e  dá  outras  providências.”  03) 
Leitura da Mensagem nº. 006/2008 - Projeto de Lei Ordinária nº. 006/2008, que “Dispõe 
sobre  abertura  de  Crédito  Adicional  Suplementar,  e  dá  outras  providências.”Autoria  do 
Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 04) Leitura do Projeto de Lei nº. 007/2008, 
que “Declara de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BOLA DE PRATA” do 
Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.” Terminando  os  trabalhos  do 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre 
Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  001)  –  Única  discussão  e  votação  o 
Requerimento nº. 001/2008, à Presidência desta Casa de Leis para que seja efetuado repasse, 
em forma de devolução de R$ 5.000,00 referente à sobra de duodécimo do mês de janeiro, da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim à Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, a fim de que 
seja utilizado na reforma do prédio onde se encontra instalado o Destacamento da Polícia 
Militar do município. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 001/2008. Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho:  002) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 
001/2008, aos representantes do JOIS na modalidade “Malha”, os senhores: Vicente Maia da 
Silva, Décio Nunes de Matos, Leandro, Cidinho, Mauro José Rodrigues, Alexandre, Carlão, 
Santana e Rogério, que foram campeões nesta modalidade nos jogos. A senhora Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando  aprovada por unanimidade a Moção de 
Aplausos  nº.  001/2008.  003) –  Única  discussão e  votação a  Moção de  Aplausos  nº. 
002/2007,  aos  representantes  esportivos  do município nos  JOIS,  nas  modalidades  Malha, 
Tênis  de  Mesa,  Dama,  Truco,  Bocha,  Xadrez,  Sinuca,  Vôlei  Masculino,  Vôlei  Feminino, 
Futsal,  Futsal  Feminino,  Futsal  Masculino,  Basquete,  Caiaque,  Luta  de  Braço,  Futebol, 
Natação,  Peteca e Atletismo, os quais tiveram ótimas posições na competição. A senhora 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando  aprovada por unanimidade a 
Moção de Aplausos nº. 002/2008. Terminados os trabalhos da presente Sessão, a senhora 
Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos 
para  fazerem uso  da  tribuna  no  tempo  regimental  destinados  às  explicações  pessoais:  1. 
Vereador Benedito Donizete de Almeida:  Solicita autorização a senhora Presidente para 
fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz:  “Eu e os Vereadores  
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Reinaldo e Jarbas fizemos uma vistoria na estrada Mogi-Bertioga no ano passado, tive numa  
reunião com o senhor José Cândido e fiz um pedido especial a ele  para que cedam um  
trecho da Mogi-Bertioga para nós. Então, quero pedir a todos os Vereadores para unirmos  
forças e verificar se conseguimos pegar um trecho da estrada para o município, pois vocês  
sabem assim  como  eu,  que  o  nosso  município  não  tem  muita  arrecadação,  as  estradas  
vicinais que são de terra estão em péssimo estado, então, está na hora de fazermos alguma 
coisa  para  ver  se  conseguimos  pegar  um  trecho  da  estrada.  Vamos  nos  unir  todos,  se  
precisarmos ir até a Assembléia em São Paulo vamos todos, para ver se conseguimos um 
trecho. O senhor José Cândido disse que ia tratar desse assunto com muito carinho para a  
gente, ele vai tentar contato com o Governo do Estado para nos passar um trecho da Mogi-
Bertioga. Eu, o Vereador Jarbas e o Vereador Reinaldo, na época, medimos um trecho da  
estrada,  que  são  de  três  quilômetros  e  meio,  e  quero  muito  continuar  o  trabalho  que  
iniciamos no ano passado por isso que conto com a ajuda de todos vocês para pressionarmos  
e ver se conseguimos trazer esse trecho para nós, pois me falaram que no ano retrasado o  
Estado arrecadou quase cinco milhões de reais no ano com a estrada, então, é uma verba 
que pode entrar uma parte dela no município de Biritiba Mirim porque nós precisamos de  
uma verba aqui para mantermos as tantas estradas vicinais que temos no município, como 
por exemplo, a Estrada do Sertãozinho que liga à Mogi-Bertioga está um caos, então, essa  
verba seria utilizada para esse serviço de manutenção. Então, se vocês puderem ajudar a  
gente  com  esse  apoio,  estou  de  braços  abertos  a  hora  que  quiser  para  irmos  até  a  
Assembléia, marcarmos uma reunião para conversarmos, seria bom se conseguíssemos ir  
todos os Vereadores.” O Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho solicita um aparte 
e diz: “Eu tenho um requerimento também que solicita esse trecho,  pedindo esforços ao  
Poder Executivo, justamente a isto que o Vereador falou, para tentar colocar radar naquele  
trecho  para  que  consigamos  ter  mais  recursos  no  município,  para  comprarmos  mais  
maquinário, investir mais nas estradas vicinais do nosso município porque lá a passagem de  
veículos é bem maior do que em qualquer outro lugar. Então,  só para concluir,  estou a  
disposição também, mas é só para dizer que eu também fiz esse mesmo requerimento no ano 
passado ou no retrasado, solicitando esse benefício também.” Vereador Benedito Donizete 
de Almeida: “Isso, vamos juntas esforços para ver se conseguimos algo com relação a esse  
trecho da estrada, a qual é muito interessante para nós, não é um trecho grande, são apenas  
3.500 metros.” 2. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite a todos, senhoras e 
senhores  presentes,  Presidente  Erica,  Primeiro  Secretário  Marcelo,  Segundo  Secretário  
Jarbas  e  demais  Pares.  Nesta noite  eu venho utilizar  a  Tribuna de uma forma bastante  
simples, mas direta. Venho aqui fazer um repúdio com relação à Administração Municipal e  
o Diretor Municipal de Cultura, porque numa festa tradicional da cidade, pessoas que se  
dizem a favor do povo, utilizem e transformem essa festa tão descontraída e tão importante  
para o calendário cultural num grande palco eleitoral.  Nesses quatro dias de festa pude 
observar a falta de organização, a falta de hombridade de algumas pessoas que, nem se quer  
passam este feriado na cidade e agora, em ano eleitoral, se aproveitam da situação e querem 
aparecer. Faz parte do jogo, mas a Prefeitura tem que tratar a todos com igualdade, sem 
preferência  de  quem  quer  que  seja,  sem  falar  da  desestrutura  completa  da  parte  dos  
organizadores que nem se quer sabiam quem ia desfilar num dia ou no outro. Os turistas e  

21



sitiantes que vieram passar o feriado em suas chácaras ficaram à mercê, sem informações e  
sem saber o que aconteceria neste carnaval em Biritiba. Agora sei o porquê o nosso Prefeito  
está  querendo  ir  para  a  nossa  cidade  vizinha  de  Salesópolis,  lá  sim  teve  um  carnaval  
organizado. Pude conversar com alguns moradores da nossa cidade que foram até a cidade  
vizinha e puderam se descontrair com uma banda  de qualidade e uma organização bem  
estruturada. Imagino que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) que era repassado pela  
instituição financeira Santander Banespa não deu para fazer coisa melhor, mas agora com a 
concorrência aberta pela Prefeitura Municipal para “venda” da folha de pagamento dos 
nossos funcionários municipais, cujo valor mínimo é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),  
acredito que se não houver gastos desnecessários, a Prefeitura conseguirá fazer uma festa  
melhor e bem mais organizada. A concorrência nº. 001/2008 não é ilegal, mas acredito ser  
imoral por parte do Prefeito que, em seu último ano quer receber o dinheiro de uma só vez e  
fazer com que os funcionários públicos que já são tão mal remunerados, sejam obrigados a  
receber nos próximos cinco anos na mesma instituição financeira. Observa-se ainda, se não  
bastasse a total desestruturação de nossa festa, diga-se ainda, a falta de consideração do  
senhor Prefeito com os nossos munícipes, pois confeccionou mais de duzentas camisetas e  
distribuiu na cidade vizinha de Salesópolis  onde almeja um dia ser Prefeito,  deixando a  
população que o elegeu com simplesmente dois  blocos de carnaval que,  sem a ajuda do  
Poder Executivo Municipal, abrilhantaram a nossa festa, já ia me esquecendo: criou-se mais  
um bloco neste ano e espero que continue nos anos seguintes. Gostaria de ressaltar que isso  
não se trata de dizeres com cunho político, mas sim para a melhoria de nossas festas que a  
cada dia vão se acabando e enfraquecendo o comércio local. Para finalizar, gostaria de  
agradecer aos Nobres Pares pela aprovação das Moções de Aplausos nº.s 001 e 002, onde  
tratam do clube de malha que foi campeão mais uma vez, e agradecer a esses atletas que nos  
representaram muito bem no JOIS,  bem como outros  atletas  de  outras  modalidades  que  
ficaram no páreo geral  de  medalhas  em terceiro colocado.  No mais,  quero agradecer  e  
desejar  boa  noite  a  todos.”   3.  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da  palavra.  4.  Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Agradeceu e 
dispensou  o  uso  da  palavra.   5.  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni:  Agradeceu  e 
dispensou  o  uso  da  palavra.  6.  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção:  Solicita 
autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é 
concedida e diz: “Só quero falar duas coisas a respeito do que o Vereador ‘Zétão’ comentou,  
que em julho de 2007 eu encaminhei um requerimento ao engenheiro de conservação do  
DER, Dr. Douglas Carlos Bione Bastos, para que pudesse dar um apoio na Estrada de Casa 
Grande, cascalhando e conservação geral da SP-92. No dia 31 de janeiro deste ano, eu  
recebi a resposta que aquela estrada não estaria contemplada no contrato de conservação,  
mas que, até por sugestão deste Vereador, eu solicitei que o DER entrasse em contato com a  
SABESP, pois ela tem uma máquina Patrol no final da Estrada de Casa Grande que está  
praticamente parada, para que ela pudesse com essa parceria melhorar aquela estrada. Foi  
feito isso, e ele está me informando agora que fizeram um contato com a Sabesp e junto com 
a estatal foi feita uma parceria de melhorias na SP-92. Então será feito, acredito que dentro  
de uns quinze dias comece a ser cascalhada toda a estrada de Casa Grande. Tive o apoio do  
Deputado Estadual Estevão Galvão  que nos ajudou e se colocou a disposição para que a  
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gente possa fazer mais parcerias desse tipo, que eu acho que é o que vai funcionar para a  
gente,  envolvendo  a  iniciativa  privada,  as  empresas  de  eucaliptos  e  outras  mais,  os  
jardineiros, os chacareiros, para que nós pudéssemos fazer um grande mutirão nessa parte  
de  estradas  rurais.  Eu  me  coloco  a  disposição  para  intermediar  alguma  coisa,  dentro  
daquilo que o Vereador ‘Zétão’ falou, se precisarmos ir até a Assembléia, de montarmos  
uma comissão da Câmara para tratarmos só dessa parte das estradas rurais. Da Estrada  
Mogi-Bertioga como Vossa Excelência falou, teve uma comissão montada no ano passado e  
não pudemos avançar mais porque em Bertioga teve uma disputa política muito grande,  
envolvendo a cassação do Prefeito, um atrito político, e não pode andar nada com relação à  
Comissão criada, a de Mogi ficou esperando, a daqui ficou esperando e nada foi feito. Neste  
ano nós temos contato com o Antonio Lino, que é presidente da Comissão de Mogi, só para  
tratarmos do assunto da Mogi-Bertioga e, até vou falar com a senhora Presidente e demais  
Vereadores, para formarmos uma nova comissão porque eu acho que seria uma maneira de  
estarmos indo lá, ver a pauta deles lá em Bertioga e, como Vereador daqui solicitar isso.  
Podemos  depois  marcar  uma reunião  e  ver  quem quer  participar  dessa  comissão,  para 
falarmos com a Presidente e estarmos representando Biritiba nesta reunião e se eu não me 
engano, será agora na segunda quinzena de fevereiro, então é importante estarmos vendo 
isso nesta semana que vem. Obrigado e boa noite.”  Não havendo mais oradores inscritos, a 
senhora  Presidente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  convoca  a  reunião  das  Comissões 
Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 07 de fevereiro de 2008, às quatorze horas, na 
sala  de  reuniões  da  Câmara  Municipal.  Não havendo nada  mais  a  ser  tratado,  a  senhora 
Presidente declarou 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. 

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 11 de fevereiro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI 
Primeiro Secretário  

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário

***************************************************************************
***************************************************************************

23



***************************************************************************
***************************************************************************

24


