
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 – 16 DE MARÇO DE 2009

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2009;
2. Leitura do Comunicado nº. CM011113/2009, do Ministério da Educação;
3. Leitura do Comunicado nº. CM016141/2009, do Ministério da Educação;
4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10187359/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10196886/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
6. Leitura do Ofício nº. 019/2009/AARI, do Poder Executivo. Responde ao Requerimento 

de Informação nº. 001/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
7. Leitura do Ofício nº. 022/2009/AARI, do Poder Executivo. Responde ao Requerimento 

de Informação nº. 005/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
8. Leitura do Ofício nº. 061/2009, do Poder Executivo. Encaminha Balancete Analítico das 

Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Fevereiro/2009;

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva     

001) Indicação nº. 260/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que, junto ao Departamento 
Municipal de Obras, construam redutores de velocidade tipo ‘lombada’, na Rua Antonio 
Carlos Salgado de Abreu, no Bairro Jardim Alvorada ‘A’.

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

002)  Indicação  nº.  261/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a fazer a troca da ponte localizada no final da Rua Coelho Neto, via de acesso 
aos Bairros Jardim Jungers e Jardim dos Eucaliptos, caso não seja possível a troca, que 
faça a manutenção da ponte já existente;

003)  Indicação  nº.  262/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a estudar a possibilidade de tornar via de mão única a Av. Maria José de 
Siqueira Melo;

004) Indicação nº. 263/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
construam uma cobertura no ponto de ônibus localizado na Estrada Mogi-Salesópolis, em 
frente ao Posto BR;
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005) Indicação nº. 264/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
procedam a  limpeza  e  a  troca  dos  tubos  quebrados  localizados  em  frente  à  Escola 
Municipal de Educação Infantil ‘Ferdinando Jungers’, no Bairro Vila Operária;

006)  Indicação  nº.  265/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a construir  coberturas  em frente à Escola  Municipal  de Educação Infantil 
‘Ferdinando Jungers’;

007)  Indicação  nº.  266/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a fazer a troca do ‘guard raill’ localizado na Av. Ferdinando Jungers, caso não 
seja possível a troca, que seja feita pelo menos a manutenção do já existente;

008)  Indicação  nº.  267/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a fazer os estudos necessários para a colocação de uma lixeira na Fazenda 
Piloto, no Bairro da Terceira;

009) Indicação nº. 268/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
construam uma praça no final  da Rua Virgilina Conceição Camargo,  no Bairro Jardim 
Alvorada ‘C’;

010) Indicação nº. 269/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
viabilizem a pavimentação asfáltica  na Avenida Jair  Leme,  iniciando na Rodovia  Prof. 
Alfredo Rolim de Moura até a ponte.

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 

011)  Indicação  nº.  270/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a colocar uma lombada na Rua Henrique Perez, Bairro Centro;

012)  Indicação  nº.  271/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a consertar a caída de água na Rua Antonio Barbosa de Melo, próximo ao 
Cristo Redentor, no Bairro Alvorada ‘C’.

Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

013) Indicação nº. 272/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao órgão competente, 
construam uma calçada ao entorno da Escola Municipal de Educação Infantil ‘Maria Tereza 
de Melo’, localizada no Bairro Castellano;

014) Indicação nº. 273/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao órgão competente, 
para que façam a limpeza da Rua Bélgica, no Bairro Castellano.

Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 
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015)  Indicação  nº.  274/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  realizem  os  estudos 
necessários no sentido de implantar monitoramento público (vídeo monitoramento) na 
Praça central do município, juntamente com o reforço da Polícia Militar;

016)  Indicação  nº.  275/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar a poda das árvores localizadas na Estrada de Santa Catarina, nas 
proximidades do pesqueiro ‘Sombra e Água Fresca’, em toda a sua extensão, no Bairro 
Santa Catarina, bem como, na Avenida Três, em toda a sua extensão, no Bairro Nirvana;

017) Indicação nº. 276/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, 
viabilizem a implantação de galerias pluviais na Avenida Três, ao lado externo do Parque 
Nirvana;

018)  Indicação  nº.  277/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a construir um abrigo com assento, no ponto de ônibus localizado no início da 
Estrada Velha de Santa Catarina;

019)  Indicação  nº.  278/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a  fazer  a  reforma  e  a  adequação  dos  banheiros  públicos  localizados  na 
Rodoviária.

Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 

020) Indicação nº. 279/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que, junto ao Departamento 
Municipal  de Obras, providenciem a pintura de faixas de pedestres, bem como outras 
sinalizações  de trânsito  na  Av.  Ferdinando Jungers  e  em outras  vias  que  se  fizerem 
necessárias;

021) Indicação nº. 280/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que, junto ao Departamento 
Municipal de Obras, estudem a possibilidade de colocar sinalização vertical e horizontal no 
final da Rua Gildo Sevalli, com o cruzamento da Av. Reinaldo Benedito de Melo, no centro 
do município;

022) Indicação nº.  281/2009 solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  junto  ao  Departamento 
Municipal de Obras, estudem a possibilidade de colocar caçambas para coleta de lixo nos 
bairros distantes do centro do município;

023) Indicação nº. 282/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Cruz das Almas;

024) Indicação nº. 283/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim Alvorada ‘C’;

025) Indicação nº. 284/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim dos Eucaliptos;
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026) Indicação nº. 285/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim Vista Alegre;

027) Indicação nº. 286/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Vertentes;

028) Indicação nº. 287/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Casqueiro;

029) Indicação nº. 288/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Santa Catarina;

030) Indicação nº. 289/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim Alvorada ‘B’;

031) Indicação nº. 290/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim Yoneda;
032) Indicação nº. 291/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor 
competente,  no  sentido  de  fazer  a  manutenção  geral  nas  sedes  das  Associações  de 
bairros localizadas no município;

033) Indicação nº. 292/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que, junto ao Departamento 
Municipal de Obras, providenciem a melhoria da Estrada Velha Biritiba, que está cheia de 
buracos;

034) Indicação nº. 293/2009, solicita ao Sr. Prefeito que verifique a possibilidade de 
implantar no município uma unidade de atendimento de achados e perdidos, para que os 
munícipes possam procurar objetos e documentos perdidos.

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 

035)  Indicação  nº.  294/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 
retirar o entulho e tapar os buracos existentes na esquina da Rua Duque de Caxias, nº. 
26, no Bairro Vila Operária;

036)  Indicação  nº.  295/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 

4



implantar placas de sinalização na Av. Maria José de Siqueira Melo, próximo à loja Multi-
Preços, no Bairro Cruz das Almas;

037)  Indicação  nº.  296/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 
retirar um poste que está no meio da Rua Luiz Vieira da Silva, no seu início, bem como 
colocar iluminação pública em toda a sua extensão;

038)  Indicação  nº.  297/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 
arrumar, cascalhar e colocar sistema de dreno no pátio da Igreja São Sebastião e São 
Braz, no Bairro Cruz das Almas;

039) Indicação nº. 298/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao D.E.R. - 
Departamento de Estradas de Rodagem, no sentido de implantar obstáculos redutores de 
velocidade (lombada) próximos à loja Yoshida & Hirata e ao Supermercado Okamura, 
ambos na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura (Estrada Mogi-Salesópolis);

040) Indicação nº. 299/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao D.E.R. - 
Departamento de Estradas de Rodagem, no sentido de implantar uma passarela próxima 
à loja Yoshida & Hirata e ao Supermercado Okamura, ambos na Rodovia Prof. Alfredo 
Rolim de Moura (Estrada Mogi-Salesópolis);

041) Indicação nº. 300/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
de Saúde do Estado, no sentido de implantar o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência no município;

042) Indicação nº. 301/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao D.E.R. - 
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem,  no  sentido  de  implantar  radar  de  60  km/h 
próximo à loja Yoshida & Hirata e ao Supermercado Okamura, ambos na Rodovia Prof. 
Alfredo Rolim de Moura (Estrada Mogi-Salesópolis);

043)  Indicação  nº.  302/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras e demais departamentos competentes, no sentido de 
passar a máquina e jogar cascalho ou até mesmo pavimentar a Rua Anita Garibaldi, 
altura do nº. 32, no Bairro Cruz das Almas;

044)  Indicação  nº.  303/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras e demais departamentos competentes, no sentido de 
passar a máquina e jogar cascalho ou até mesmo pavimentar a Rua Guerra Junqueira, 
altura do nº. 47, próximo à esquina da Igreja Assembléia de Deus, no Bairro Cruz das 
Almas.

045)  Indicação  nº.  304/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 
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passar a máquina e jogar cascalho na Rua Luiz Vaz de Camões, em toda sua extensão, 
sendo que o local  mais crítico está na altura do nº. 73 (próximo à Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus), no Bairro Cruz das Almas;

046)  Indicação  nº.  305/2009,  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 na Rua Olavo Bilac, em toda sua extensão, situada no 
Bairro Cruz das Almas.

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Poder Executivo
001)  Leitura  da Mensagem nº.  10/2009 -  Projeto  de Lei  nº.  014/2009,  que 
“Dispõe sobre a instituição do Logotipo Oficial do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.” 

ORDEM DO DIA

Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva 

001)  –  Única  discussão  e  votação  o  Requerimento  nº.  014/2009,  ao 
Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal,  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  que  estude  a 
possibilidade de elaborar um Projeto de Lei que crie a Secretaria Municipal de Ciências e 
Tecnologia, com a finalidade de trazer ao município ações do Governo Federal que visam 
a inclusão social e tecnológica da população. 

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 

002) – Única discussão e votação o 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

003) – Única discussão e votação o 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.” 

Autoria do Poder Executivo 
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004) – Em Primeira discussão e votação a Emenda à Lei Orgânica do Município 
nº. 027/2009, que “Dá novas redações aos artigos 26 e 27 da Lei Orgânica do Município 
de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 

Autoria do Poder Executivo 

005) – Única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº. 009/2009, 
que “Reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e dá 
nova redação a dispositivos da Lei Complementar nº. 08, de 16 de dezembro de 2004, e 
dá outras providências.” 
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