
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 – 13 DE ABRIL DE 2009

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de abril de 2009;
2. Leitura  do  Ofício  Circular  nº.  003/2009,  da  Câmara  Municipal  de  Embu-Guaçu. 

Encaminha Moção nº. 001/2009;
3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10270924, do Ministério da Saúde;
4. Leitura do Requerimento de Informação nº. 018/2009, de autoria do Nobre Vereador 

Julio César Leite da Silva;
5. Leitura do Requerimento de Informação nº. 019/2009, de autoria do Nobre Vereador 

Caetano Pereira da Silva.

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia  

001)  Indicação  nº.  421/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a passar a máquina na Rua das Goiabeiras, no Bairro Pomar do Carmo.

Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 

002)  Indicação  nº.  422/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na 
Av. Três, no Bairro Nirvana;

003)  Indicação  nº.  423/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  ao  setor 
competente realize os estudos necessários  para a instalação da ‘Farmácia  Popular  do 
Brasil’ em nosso município;

004)  Indicação  nº.  424/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  ao 
departamento  competente  realize  os  estudos  necessários  para  o  fornecimento  de 
próteses dentárias gratuitas à população carente, nos Postos de Saúde Municipais;

005) Indicação nº. 425/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao D.E.R. – 
Departamento de Estradas de Rodagem, para que realizem estudos no sentido de instalar 
um radar eletrônico ou mesmo semáforos na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, na 
altura da entrada da cidade, próximo ao Cristo, até a entrada do Bairro Jardim Vista 
Alegre;
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006)  Indicação  nº.  426/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
departamento  competente  no  sentido  de  que  seja  feita  a  coleta  do  lixo  das  lixeiras 
localizadas no Bairro do Nirvana;

007)  Indicação  nº.  427/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
departamento competente para que realizem estudos no sentido de instalar uma creche 
do Bairro Pomar do Carmo;

008)  Indicação  nº.  428/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para a criação de uma unidade do Pró-
Criança, a exemplo como é feito na cidade vizinha de Mogi das Cruzes;

009)  Indicação  nº.  429/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para a criação de uma unidade do Pró - 
Hiper, a exemplo como é feito na cidade vizinha de Mogi das Cruzes;

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 

010) Indicação nº. 430/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para adequar as guias, roçar os 
matos, retirar entulhos e lixos, passar a máquina e pavimentar toda a extensão da Rua 
05 do Bairro Vila Santo Antonio;

011) Indicação nº. 431/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que passem a máquina e 
coloquem cascalho em toda a extensão da Rua 08 do Bairro Vila Santo Antonio, e ainda, 
que retirem um poste localizado na altura do nº. 06 da referida via pública; 

012) Indicação nº. 432/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que passem a máquina e 
coloquem cascalho em toda a extensão, principalmente na altura dos nº.s 31 ao 33, da 
Rua 09 do Bairro Jardim Nova Biritiba;

013) Indicação nº. 433/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal  de Obras ou demais secretarias competentes,  para que passem a máquina, 
coloquem cascalho e realize a roçada do mato na Rua 10 do Bairro Jardim Nova Biritiba;

014) Indicação nº. 434/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras e a Empresa Bandeirante de Energia, para que façam a manutenção 
da iluminação pública em toda a extensão da Rua Augusto dos Anjos, no Bairro Cruz das 
Almas;

015) Indicação nº. 435/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que faça a roçada do mato 
que está invadindo toda a extensão da marginal  do Córrego Itaim,  no Bairro Jardim 
Yoneda;

2



Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

016)  Indicação  nº.  436/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao 
departamento competente,  passem a máquina  motoniveladora  e joguem cascalho em 
toda a extensão da Rua 06 do Bairro Vila Santo Antonio.

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

017)  Indicação  nº.  437/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a passar a máquina motoniveladora e colocar  cascalho na Estrada Nossa 
Senhora Aparecida, no Bairro do Casqueiro;

018)  Indicação  nº.  438/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que   determine  ao  setor 
competente  a  construir  uma  rotatória  entre  a  Estrada  do  Kobayashi  e  a  Rua  João 
Rodrigues de Morais;

019)  Indicação  nº.  439/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para a colocação de galerias, a fim de se 
evitar a erosão causada pelas chuvas na Av. Heitor da Cunha Braga, altura da loja ‘BBB – 
Bom, Bonito e Barato’,  no Bairro Cruz das Almas;

020)  Indicação  nº.  440/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a colocar  placa de ‘Proibido  Estacionar’  no estacionamento da Rodoviária 
Municipal;

021)  Indicação  nº.  441/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para que seja trocada a galeria que está 
danificada, localizada na Estrada Nossa Senhora Aparecida, altura do nº. 45, no Bairro do 
Casqueiro;

022)  Indicação  nº.  442/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar  a limpeza em toda a extensão da viela  de acesso  aos Bairros 
Jardim Jungers e Jardim dos Eucaliptos;

023)  Indicação  nº.  443/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a construir uma rotatória entre a Estrada Mogi-Salesópolis e a rua de acesso 
ao Posto de Saúde do Irohy;

024)  Indicação  nº.  444/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a colocar uma placa de ‘Área Escolar’ na Estrada Mogi-Salesópolis, na altura 
do Km.18, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Helena Ricci 
Barbosa’;

025)  Indicação  nº.  445/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para o fornecimento de uniforme e material 
escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino;
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026) Indicação nº. 446/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, 
realizem os estudos necessários  para fechar as ruas que dão acesso aos portões das 
escolas municipais, no horário de entrada e saída dos alunos.

Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 

027) Indicação nº. 447/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor 
competente para que viabilizem o calçamento da Rua Nilo Peçanha, no Bairro Jardim 
Vista Alegre;

028)  Indicação  nº.  448/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Destacamento da Polícia Militar de Biritiba Mirim, para que sejam realizadas rondas aos 
finais de semana e feriados nos seguintes bairros: Nirvana, Pomar do Carmo e Santa 
Catarina;

029)  Indicação  nº.  449/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a realizar os estudos necessários, objetivando a colocação de luminárias no 
Bairro Cinturão Verde;

030) Indicação nº. 450/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor 
competente, no sentido de construir um abrigo no ponto de ônibus nas proximidades da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Nelson de Oliveira Camargo’ e Escola Estadual 
‘Angélica de Jesus Ferreira’.

EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Poder Executivo

001) Leitura da Mensagem nº. 015 – VETO TOTAL ao Autógrafo nº. 009/2009 - 
Projeto  de  Lei  nº.  011/2009,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  José  Francisco 
Marques Garcia,  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.” 

ORDEM DO DIA

Autoria do Poder Executivo

001)  –  Em  Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº. 
021/2009,  que “Dispõe sobre autorização para Desmembramento e Doação de Imóvel 
do  Patrimônio  Público  do Município  de Biritiba Mirim ao Instituto Nacional  do Seguro 
Social – INSS, e dá outras providências.” 
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