
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRESIDENTE: VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 
1º SECRETÁRIO: EVERALDO DA SILVA 
2º SECRETÁRIO: JULIO CESAR LEITE DA SILVA 

PLENÁRIO JOÃO SUHARO MAKIYAMA
SESSÃO ORDINÁRIA – 09 DE MARÇO DE 2009

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de março de 2009;
2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10161763/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10161125/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10176324/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10174545/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
6. Leitura do Requerimento de Informação nº. 009/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano 

Pereira  da  Silva.  Requer  informações  ao  Poder  Executivo  quanto  às  dívidas  da  Prefeitura 
Municipal  de  Biritiba  Mirim  referente  ao  Exercício  de  2008.  Reitera  o  Requerimento  de 
Informação nº. 001/2009;

7. Leitura do Requerimento de Informação nº. 010/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano 
Pereira  da  Silva.   Requer  cópia  de  todos  os  contratos  de  locações  feitos  pela  Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim, desde o ano de 2008 até a presente data. Reitera o Requerimento 
de Informação nº. 002/2009;

8. Leitura do Requerimento de Informação nº. 011/2009, de autoria do Nobre Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos.   Requer  informações  ao  Poder  Executivo  quanto  ao  trâmite  e 
providências de suas  Indicações apresentadas na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 
2009;

9. Leitura do Requerimento de Informação nº. 012/2009, de autoria do Nobre Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos.   Requer  informações  quanto  à  resposta  ao  requerimento  de 
informação do gabinete, protocolado no Poder Executivo deste município sob nº. 802, em 11 
de fevereiro de 2009;

10.Leitura do Requerimento de Informação nº. 013/2009, de autoria do Nobre Vereador Francisco 
Pacheco de Vasconcelos.  Requer ao Poder Executivo, em forma de Certidão,  cópia de todos os 
contratos de locações feitos com as creches do município e ainda, relação contendo os nomes 
de todos os funcionários que trabalham nas referidas creches; 

11.Leitura do Ofício Especial  do Excelentíssimo Prefeito Municipal,  senhor Carlos Alberto Taino 
Junior.  Convite  para  a  Conferência  Municipal  do  Projeto  Circuito  Turístico  das  Águas  e 
Nascentes, dia 12 de março de 2009, a partir das 18h00;

12.Leitura do Ofício nº. 006/2009-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 032, 034, 
036 a 042,  044 a 046/2009; *Decretos nº.s 2.580 e 2.582/2009; *Lei  Orçamentária  nº.s 
1.528 a 1.530/2009; *Lei Complementar nº. 088/2009.

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira     

001)  Indicação  nº.  222/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  estudos  junto  ao 
departamento competente, no sentido de colocar uma luminária na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
no poste defronte ao numeral 261, Bairro Vista Alegre.
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002)  Indicação  nº.  259/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  estudos  junto  ao 
departamento competente, no sentido de que seja realizada a limpeza do Córrego Itaim, iniciando-
se na Rodovia SP-88, próximo ao pátio da Prefeitura Municipal, até o final do Bairro Vila Santo 
Antonio  II,  inclusive  fazendo  a  abertura  de  passagem onde  está  vedado  por  muro,  atrás  do 
Supermercado Okamura.

Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva

003) Indicação nº. 223/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie a instalação de lixeiras 
em alguns pontos da cidade, tais como: rodoviária, praças, postos de saúde, dentre outros;

004) Indicação nº. 224/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente verifiquem 
a possibilidade  de construir  uma pista  para caminhada,  ao  longo da Rua Durval  Monteiro  de 
Godoy, no Bairro Jardim Alvorada C, em toda sua extensão;

005)  Indicação  nº.  225/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  luminária  na  rotatória  localizada  entre  a  Av. 
Ferdinando Jungers e a Av. Reinaldo Benedito de Melo

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

006) Indicação nº. 226/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
realizar a limpeza e a roçada do mato existente em toda a extensão do acostamento da Estrada do 
Rio Acima;

007)  Indicação  nº.  227/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação no final da Rua Joaquim de 
Almeira Totte;

008)  Indicação  nº.  228/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Castellano;

009)  Indicação  nº.  229/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Fumiko 
Nothe;

010)  Indicação  nº.  230/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Jardim 
Nova Biritiba;

011)  Indicação  nº.  231/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação no término da Rua 25 de março, que fica 
em frente à Estrada Mogi-Salesópolis, na altura do Km. 73, ao lado do depósito Ultragás;

012)  Indicação  nº.  232/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação na Rua Rio Itapanhaú (antiga 
Rua Dez), no Bairro Vertentes;

013)  Indicação  nº.  233/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Antero de Quental;
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014)  Indicação  nº.  234/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar um ponto de iluminação na Estrada de Casa Grande, 
Km. 85,5, em frente ao porto de areia desativado;

015) Indicação nº. 235/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, efetuem a 
reforma da praça existente no início da Estrada de Casa Grande;

016) Indicação nº. 236/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, viabilizem 
a criação de um grupo de empreendedores e colaboradores do turismo, com o fim de estruturar e 
revitalizar os pontos turísticos do município;

017) Indicação nº. 237/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, viabilizem 
a implantação de ônibus, a fim de atender aos pacientes da rede pública de saúde que fazem 
tratamento nos hospitais da grande São Paulo.

Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva 

018)  Indicação  nº.  238/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Rua Antonio Carlos Salgado 
de Abreu, no Bairro Jardim Alvorada A;

019)  Indicação  nº.  239/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Rua Julio Verne, Bairro Jardim 
Rosicler.

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 

020) Indicação nº. 240/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
tapar os buracos na Rua Henrique Perez, no trecho que segue à Estrada do Kobayashi;

021) Indicação nº. 241/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
arrumar os banheiros do Posto de Saúde do Bairro Irohy – km.18;

022) Indicação nº. 242/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
colocar uma luminária na Rua José Pereira da Silva, Bairro Centro.

Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 

023) Indicação nº. 243/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
fazer a pavimentação da Rua Gonçalves Ledo, localizada no Bairro Cruz das Almas;

024) Indicação nº. 244/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
realizar os estudos técnicos necessários que apontem os pontos onde há necessidade de estrutura 
de tubulação de escoamento de águas pluviais, para garantir maior durabilidade dos serviços de 
manutenção das ruas dos bairros: Parque Residencial Castellano, Nirvana, Rio Acima, Vertentes e 
Jardim dos Eucaliptos;

025) Indicação nº. 245/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal 
de obras a fazer a manutenção geral de todas as ruas localizadas no Bairro do Rio Acima;
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026) Indicação nº. 246/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal 
de Obras a fazer a manutenção geral e o cascalhamento de todas as ruas localizadas no Bairro 
Parque Residencial Castellano;

027) Indicação nº. 247/2009, solicita ao Sr. Prefeito que adote as providências administrativas 
necessárias,  com  a  máxima  urgência,  objetivando  o  recapeamento  asfáltico  da  Estrada  do 
Sertãozinho,  nas proximidades do cruzamento com a rua que segue para o Vale Encantado e 
também nas proximidades da Granja Tok;

028) Indicação nº. 248/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
tomar as providências necessárias visando os serviços de ‘tapa buracos’ na Av. Heitor da Cunha 
Braga, mais precisamente no ponto final de ônibus do Jardim dos Eucaliptos, e também em toda a 
sua extensão;

029) Indicação nº. 249/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a 
fazer a construção de uma nova lixeira e ainda, a coleta de lixo com mais frequência  na Estrada 
do Sertãozinho, próximo à Granja Tok;

030) Indicação nº. 250/2009, solicita ao Sr. Prefeito que adote as medidas administrativas 
necessárias,  objetivando a implantação de um posto policial  24 horas na Praça São Benedito, 
centro do Município.

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva

031) Indicação nº. 251/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de implantar sinalização na 
Av. Maria José de Siqueira Melo, altura do nº. 311, nas proximidades da Igreja Congregação Cristã 
do Brasil e do Posto de Saúde, no Bairro Jardim Takebe;

032) Indicação nº. 252/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de roçar o mato ao redor 
dos prédios da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e da Polícia Militar;

033) Indicação nº. 253/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho em toda a extensão da Rua Domingos Ramalho dos Santos, no Bairro Jardim dos 
Eucaliptos;

034) Indicação nº. 254/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho em toda a extensão da Rua Neuza de Fátima de Souza, sendo o local mais crítico 
está na altura dos nº.s 21 ao 30, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;

035) Indicação nº. 255/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho em toda a extensão da Rua Vânia Stefen Santos (antiga Rua ‘P’), principalmente na 
altura dos nº.s 08 a 11, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;

036) Indicação nº. 256/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho em toda a extensão da Rua Marinalva Silva dos Santos,  no Bairro Jardim dos 
Eucaliptos;
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037) Indicação nº. 257/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho em toda a extensão da Rua Nilo Peçanha, bem como implantar o sistema de dreno 
na citada via, na altura do nº. 311, no Bairro Jardim Vista Alegre;

038) Indicação nº. 258/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de implantar sinalização de 
“Proibido Estacionar”  na Rua João José Guimarães, próximo à casa de doces ‘Biritiba Doces’ e à 
Escola Municipal de Ensino Infantil ‘Ferdinando Jungers’;

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia

001) Leitura do Projeto de Lei nº. 011/2009, que  “Obriga o Poder Executivo Municipal a 
coletar separadamente o lixo eletrônico, bem como manuseá-lo, responsabilizando-se pelo seu 
destino, autorizando ainda o Poder Executivo Municipal  a firmar convênios ou concessões com 
instituições  de  COLETA  E  RECICLAGEM  DE  MATÉRIA  PRIMA  ELETRÔNICA,  e  dá  outras 
providências.” 

Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior

002) Leitura do Projeto de Lei nº. 012/2009, que “Dispõe sobre a identificação diferenciada 
em  processo  onde  o  interessado  for  pessoa  com  idade  igual  ou  superior  a  sessenta  anos, 
garantindo o direito de agilidade em todas as repartições públicas do município de Biritiba Mirim, e 
dá outras providências.”  

ORDEM DO DIA

Autoria dos Nobres Vereadores Everaldo da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos

001) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 002/2009, que ao Excelentíssimo 
Senhor José Serra, Governador do Estado de São Paulo a Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo, face a calamidade pública em que se encontra o município de Biritiba Mirim, bem como para 
que  providenciem  com  urgência  a  transferência  do  atendimento  clínico  para  outro  prédio, 
separadamente do Pronto atendimento realizado no CSIII:
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