
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 – 03 DE AGOSTO DE 2009

EXPEDIENTE

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 29 de junho de 2009;
2. Leitura do Telegrama nº.Ref. 245739/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
3. Leitura do Telegrama nº.Ref. 247876/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
4. Leitura do Telegrama nº.Ref. 254552/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
5. Leitura do Telegrama nº.Ref. 258719/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
6. Leitura do Telegrama nº.Ref. 266558/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
7. Leitura do Telegrama nº.Ref. 275252/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
8. Leitura do Telegrama nº.Ref. 281232/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
9. Leitura do Telegrama nº.Ref. 287149/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
10. Leitura do Telegrama nº.Ref. 287618/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
11. Leitura do Telegrama nº.Ref. 289057/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
12. Leitura do Telegrama nº.Ref. 298398/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
13. Leitura do Telegrama nº.Ref. 301209/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
14. Leitura do Telegrama nº.Ref. 304042/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
15. Leitura do Telegrama nº.Ref. 334116/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
16. Leitura do Telegrama nº.Ref. 336659/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
17. Leitura do Telegrama nº.Ref. 363643/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
18. Leitura do Telegrama nº.Ref. 367143/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
19. Leitura do Telegrama nº.Ref. 368954/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
20. Leitura do Telegrama nº.Ref. 370429/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
21. Leitura do Comunicado nº CCM 000006/2009 do Ministério da Educação;
22. Leitura do Comunicado nº CM 071511/2009 do Ministério da Educação;
23. Leitura do Comunicado nº CM 080042/2009 do Ministério da Educação;
24. Leitura do Comunicado nº CM 085672/2009 do Ministério da Educação;
25. Leitura do Comunicado nº CM 091253/2009 do Ministério da Educação;
26. Leitura do Comunicado nº CM 096960/2009 do Ministério da Educação;
27. Leitura do ofício CGCRRM nº 683/2009 – TC.-22675/026/04 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo;
28. Leitura do ofício CGC.ARC 1030/2009 – TC.-2170/007/07 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo;
29. Leitura  do  ofício  nº  244/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  responder  o 
Requerimento de Informações nº 037/2009 de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
30. Leitura  do  ofício  nº  245/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  responder  o 
Requerimento de Informações nº 036/2009 de autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira 
Junior;
31. Leitura do ofício nº 246/2009/PGM, responde Requerimento de Informações nº 024/2009 de 
autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos;
32. Leitura do Ofício Circular nº 27/09 da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra;
33. Leitura do Ofício Circular nº 005/09 da Câmara Municipal de Suzano;
34. Leitura do Ofício nº CPAmb-167/30/09, responde Moção de Apelo nº 010/2009, de autoria do 
Nobre Vereador Everaldo da Silva e subscrita pelos demais Vereadores;
35. Leitura do ofício nº 282/2009/PGM, responde Requerimento de Informações nº 028/2009 de 
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
36. Leitura do ofício nº 283/2009/PGM, responde Requerimento de Informações nº 029/2009 de 
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
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37. Leitura do Ofício nº 085/2009 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Biritiba Mirim, encaminha o Balancete Financeiro da Receita e Despesas do mês de junho de 
2009;
38. Leitura do Ofício nº 022-DAGP, Atos do Executivo *Portarias nº.s 188 a 218/2009; *Decretos 
nº.s 2.599 a 2.602/2009; *  Leis  nºs. 1.539 a 1.542;  *Contratos nº.s 031, 037, 014, 033, 034 e 
038/2009;  *Termos Aditivos nº 06, 07 e 08 ao Contrato nº. 080/2005;  * Convênios nºs. 019, 
020,  021,  024,  025,  026,  028,  029,  030 e 031/2009;  *Termo Aditivo nº  01 ao Convênio  nº. 
015/2009 e *Termo Aditivo nº. 02/2009 ao Convênio nº 020/2009. 
39. Leitura do Oficio nº 287/2009/PGM, responde requerimento de informações nº 031/2009, de 
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
40. Leitura do Oficio nº 290/2009/PGM, responde requerimento de informações nº 035/2009, de 
autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior;
41. Leitura do Oficio nº 291/2009/PGM, responde requerimento de informações nº 030/2009, de 
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
42. Leitura do ofício nº 092/2009/AARI, responde requerimento de informações nº 032/2009, de 
autoria Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
43. Leitura do Ofício nº 093/2009/AARI, responde requerimento de informações nº 037/2009, de 
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;
44. Leitura do Ofício nº 300/2009/PGM, responde requerimento de informações nº 036/2009, de 
autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior;
45. Leitura do Ofício nº 305/2009/PGM, responde requerimento de informações nº 025/2009, de 
autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos;
46. Leitura do protocolo  nº 289-A/2009 de 30 de julho de 2009,  em que é interessado o Sr. 
Alexander Crenelson Ferraz de Oliveira;
47. Leitura do Requerimento de Informação nº  040/2009,  de autoria  do Nobre Vereador  Julio 
César Leite da Silva. Requer informações sobre quantas e quais vias públicas foram pavimentadas 
no Bairro Jardim Rosicler até a presente data e qual (is) o (s) nº (s) do (s) contratos e respectivos 
valores referentes às obras de pavimentação das vias públicas do bairro supracitado.

INDICAÇÕES

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva

048) Indicação nº. 683/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Setor competente, 
proceda a limpeza e a troca dos tubos que estão quebrados, em frente a EMEF Ferdinando Jungers;

049) Indicação nº. 684/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Setor competente 
realizem estudos para efetuar o fechamento da ruas no horário de entrada e saída dos alunos das 
Escolas Municipais;

050) Indicação nº.  685/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao Setor  competente  a 
retirada do tronco da árvore localizada na Rua Gildo Sevali, altura do nº 47, em frente ao comércio 
MTM Casa de Velas;

051) Indicação nº. 686/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor competente passar 
a máquina e jogar cascalho na Estrada Hamazaki;

052) Indicação nº. 687/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor competente passar 
a máquina e jogar cascalho na Estrada do Minami;

053) Indicação nº. 688/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de luminária na Rua Maria Auxiliadora, no Bairro Castellano; 

054) Indicação nº. 689/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de luminária na Rua Rio Claro, no Bairro Vertentes; 
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055) Indicação nº. 690/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de luminárias na viela entre os Bairros Jardim Alvorada A e B; 

056) Indicação nº. 691/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de luminária no ponto de ônibus existente na estrada do Itaguaçu, 
próximo a ponte “Chico Leite”, no Bairro do Itaguaçu;

057) Indicação nº. 692/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de iluminação pública na Estrada do Sogo; 
 
058) Indicação nº. 693/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para a colocação de iluminação pública  na Rua Vicente de Carvalho, no Bairro Cruz 
das Almas;

059) Indicação nº. 694/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
façam estudos necessários para fornecer planos de saúde para o funcionário público municipal;

060) Indicação nº. 695/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
elabore Projeto de Lei para reajustar o valor do cartão alimentação;

061) Indicação nº. 696/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
façam estudos para adquirir um veículo para o setor de fiscalização;

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia

062) Indicação nº. 697/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
providencie uniformes para os funcionários públicos municipais;

063) Indicação nº. 698/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
providenciem para que a Rua Henrique Perez no sentido da Praça Renato Della Togna torne-se Rua 
de contramão;

Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 

064) Indicação nº. 699/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor responsável no 
sentido de construir  uma lombada ou a pintura de uma faixa na Rua Gildo Sevali,  próximo ao 
cemitério, mais precisamente antes da rotatória;

065)  Indicação  nº.  700/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  a  Telefônica  – 
Telecomunicações de São Paulo S.A. para implantação de um telefone púbico “tipo orelhão”, na 
Estrada dos Pinheirinhos, localizado no Bairro do Sertãozinho;

066) Indicação nº.  701/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao setor  competente  a 
construção de uma nova lixeira e a coleta de lixo com mais freqüência, na Estrada do Sertãozinho, 
próximo a Granja Tok;

067)  Indicação  nº.  702/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
competente para que sejam feitos os seguintes serviços na EMEI Ferdinando Jungers: 1 - Cobertura 
em frente as portas de aço; 2 - construção de uma rampa no local da escada existente;

068) Indicação nº. 703/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor responsável 
estude  a  possibilidade  da  criação  de  três  pontos  de  Estacionamento  de  Táxis  na  Rodoviária 
Municipal de Biritiba Mirim;

069)  Indicação  nº.  704/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras façam a manutenção geral da estrada do Maeda localizada no Bairro do Iroy;
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070) Indicação nº. 705/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
faça a coleta de lixo com mais freqüência nas ruas localizadas no centro do município;

071)  Indicação  nº.  706/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras seja feito nivelamento e cascalhamento das ruas 27 e 30, localizadas no Bairro 
Nirvana;

072)  Indicação  nº.  707/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras façam a manutenção geral e cascalhamento de todas as ruas localizadas no 
Parque Residencial Castellano;

073) Indicação nº. 708/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
façam estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na Estrada do Sertãozinho;

074) Indicação nº. 709/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor responsável 
para  que  seja  feita  uma  calçada  de  concreto  ao  redor  do  gramado  do  Pátio  da  Escola  do 
Castellano, localizada na Estada Municipal do Castellano;

075)  Indicação  nº.  710/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras seja feito o nivelamento e cascalhamento da Rua dos Professores, localizada no 
Bairro do Sertãozinho;

076) Indicação nº.  711/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao setor  responsável  a 
realização  de  estudos  técnicos  que  apontem os  pontos  onde  há  necessidade  de  estrutura  de 
tubulação de escoamento de águas pluviais, afim de garantir mais durabilidade dos serviços de 
manutenção das Ruas do Bairro Nirvana;

077) Indicação nº. 712/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor responsável 
solicitando que realizem estudos para Criação da Guarda Mirim em nosso município;

078) Indicação nº. 713/2009, solicita ao Sr. Prefeito que adote providência para implantação de 
uma linha 0800 para atender a Área da Saúde;

079)  Indicação  nº.  714/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  interceda  junto  ao  departamento 
responsável no sentido de construir um conjunto habitacional (casas populares) de acordo com as 
necessidades específica no município;

080) Indicação nº. 715/2009,  solicita ao Sr.  Prefeito que determine ao setor competente  a 
colocação de placas indicativas de logradouros nas ruas dos Bairros Nirvana e Santa Catarina;

081)  Indicação  nº.  716/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente 
objetivando a colocação de luminárias na Rua A, localizada no Bairro Cruz das Almas;

082)  Indicação  nº.  717/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras façam o nivelamento e cascalhamento da Estrada Granja do Fundão, em toda a 
sua extensão, localizada no Bairro do Jardim Nova Biritiba.

083) Indicação nº. 718/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o setor competente 
façam estudos necessários objetivando a colocação de luminárias em pontos estratégicos do Bairro 
Casqueiro;

084) Indicação nº. 719/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a poda 
das árvores da Estrada de Santa Catarina, nas proximidades dos Pesqueiro Sombra e Água Fresca, 
no Bairro santa Catarina, e também da Avenida Três, em toda sua extensão, localizada no Bairro 
Nirvana;

Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 
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085)  Indicação  nº.  720/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais que providenciem a construção de uma lombada 
na Rua Shiguero Takebe, próximo ao nº 92, localizada no Bairro Jardim Takebe;
 
086)  Indicação  nº.  721/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal  de Obras,  Serviços e Bens Municipais,  passem a máquina  motoniveladora  e joguem 
cascalho na Estrada Principal do Bairro Vale Verde;

Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira

087)  Indicação  nº.  722/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente providencie a colocação de uma luminária na Rua Marechal Floriano Peixoto, no poste 
de fronte ao numeral 261, localizada no Bairro Vista Alegre; 

088)  Indicação  nº.  723/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente seja realizada a limpeza do Córrego do Itaim, iniciando-se na Rodovia SP 88 próximo 
do Pátio da Prefeitura, até o final da Vila Santo Antonio II; 

089)  Indicação  nº.  724/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente elabore projeto para asfaltamento da Avenida São Judas Tadeu, localizada no Bairro 
Nova Biritiba; 

090)  Indicação  nº.  725/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente realize abertura da viela Francisco Soares, que fica entre a Rua 7 e Avenida São Judas 
Tadeu, localizada no Bairro Nova Biritiba;

091) Indicação nº. 726/2009,  solicita ao Sr.  Prefeito que juntamente  com setor competente 
passem a máquina motoniveladora na Estrada do Barbosa; 

092) Indicação nº. 727/2009, solicita ao Sr. Prefeito para que providencie juntamente com o 
departamento competente a demarcação de novo “ponto de ônibus” na Avenida Maria José de 
Siqueira Melo, altura do numeral 301, em frente ao Centro de Saúde III, localizada no Bairro Jardim 
Takebe;

093) Indicação nº. 728/2009, solicita ao Sr. Prefeito que oficie a Sabesp solicitando ampliação 
de  rede coletora  de  esgoto  da  Rua Lauro  Albano  dos  Santos,  localizada  no  Bairro  Jardim dos 
Eucaliptos, visando atingir até o numeral 119;

094)  Indicação  nº.  729/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  estudo  junto  ao 
departamento competente no sentido de construir dois abrigos de passageiros na altura do Km 72 
da Rodovia SP 88;

095)  Indicação  nº.  730/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  departamento 
competente elabore um projeto visando o asfaltamento da via de acesso ao bairro do Castellano, 
iniciando-se no Ginásio Municipal de Esportes e com término no cruzamento da Rodovia SP 98;

096) Indicação nº. 731/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao Departamento 
competente a realização de “pista de cooper” na área do Ginásio Municipal de Esportes José Oliva 
Melo Junior, e também seja oferecido um profissional da Saúde para acompanhar os praticantes 
que utilizarem a referida pista;

097)  Indicação  nº.  732/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente  providencie a instalação de um Centro Médico específico para Saúde da Mulher em 
nosso município;
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098)  Indicação  nº.  733/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente  realize  o  asfaltamento  da  Av.  Jair  Leme,  na  extensão  que  encontra-se  com 
paralelepípedos;

099)  Indicação  nº.  734/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
elaborem projeto de “canteiros” para dividir os sentidos das Avenidas Ferdinando Jungers e Jair 
Leme, com as devidas interrupções para as ruas de acesso;

100)  Indicação  nº.  735/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  juntamente  com  o  Departamento 
competente elabore projeto para asfaltamento da Avenida Brasil, localizada no Bairro Castellano;

101)  Indicação  nº.  736/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
competente  providencie  a  instituição  de  Ensino  em  período  integral  nas  escolas  desta 
municipalidade;

102) Indicação nº. 737/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao Departamento 
competente  a  elaboração  de  projeto  para  que  as  Creches  Municipais  não  interrompam o  seu 
funcionamento;

103) Indicação nº. 738/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao Departamento 
competente  a  elaboração  de  projeto  Executivo  para  construção  de  um Centro  Esportivo  com 
diversas modalidades, na área do campo de futebol do Km 18, localizada no Bairro Iroy;

104)  Indicação  nº.  739/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  providencie  junto  ao  Departamento 
competente  a  elaboração  de  projeto  para  construção  de  uma cobertura  da  quadra  da  Escola 
Helena Ricci Barbosa, localizada no Bairro Hiroy;

105) Indicação nº. 740/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao Departamento 
competente o aumento do pátio da Escola Helena Ricci Barbosa;

Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos

106) Indicação nº. 741/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o órgão competente 
passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da Rua das Goiabeiras, 
localizada no Pomar do Carmo;

107) Indicação nº. 742/2009,  solicita ao Sr.  Prefeito que juntamente com órgão competente 
instalem uma caixa de Correio na Rua José Sérvulo da Costa, próximo ao nº 94, localizado no bairro 
Jardim dos Eucaliptos;

108) Indicação nº. 743/2009,  solicita ao Sr.  Prefeito que juntamente com órgão competente 
coloquem  uma  lixeira  na  Rua  Vicente  Lucas  Neto,  próximo  ao  nº  444,  localizada  no  bairro 
Casqueiro;

109) Indicação nº. 744/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o órgão competente 
coloquem uma lixeira na Rua João Borges, próximo ao nº 481, localizada no bairro Casqueiro;

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 

110) Indicação nº. 745/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Saúde , 
da Vigilância e Epidemiológica e demais Secretarias competentes para fornecerem  sabonetes e se 
possível álcool 70 nas escolas da 1ª a 9ª série, por causa da Epidemia da Gripe Influenza A (H1N1).

111) Indicação nº. 746/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Secretaria de Obras e 
a Empresa Bandeirante  para fazer a manutenção ou trocar o poste de energia elétrica que está 
caindo na Estrada do Sertãozinho, na altura do nº 70, sentido Clube da Campo Vale Encantado, 
localizado no bairro do Sertãozinho.
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112) Indicação nº. 747/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Obras  e 
a Empresa Bandeirante para a colocação de iluminação pública em toda a extensão da Rua Cinco, 
localizada no bairro Green Park Santo Antonio;

113) Indicação nº. 748/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Obras 
ou demais Secretarias competentes, para passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho em 
toda a extensão da Rua Cinco, principalmente na altura do nº 40, localizada no bairro Green Park 
Santo Antonio;

114) Indicação nº. 749/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Obras e 
demais Secretarias competentes para passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho em 
toda a extensão da Rua Martins Penna, e se for possível,  implantar galerias de águas pluviais, 
localizada no bairro Cruz das Almas;

115) Indicação nº. 750/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Obras e 
demais  Secretaria  competentes  que realize  a manutenção  e tapem os buracos  na Estrada  do 
Sertãozinho,  em  vários  pontos  desta  via,  onde  também  há  uma  depressão  profunda, 
aproximadamente  50 metros  antes da entrada  da Estrada da Granja  Tok,  localizada  no bairro 
Sertãozinho;

116) Indicação nº. 751/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Obras e 
demais Secretarias competentes que realize a implantação de obstáculos redutores de velocidades 
(lombada) na Avenida Pomar do Carmo, na altura do nº 186, localizado no bairro Pomar do Carmo;

EM DELIBERAÇÃO

Autoria do Poder Executivo 

001) Leitura da Mensagem nº 024, de 29 de junho de 2009 e do Projeto de Lei nº. 
030/2009, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Biritiba Mirim para o Quadriênio 
de 2.010 à 2.013, e dá outras providências.” 

002) Leitura da Mensagem nº 025, de 29 de junho de 2009 e do Projeto de Lei nº. 
031/2009, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras 
providências”. 

003)  Leitura  da  Mensagem  nº  026,  de  20  de  julho  de  2009  e  do  Projeto  de  Lei 
Complementar nº. 032/2009, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão 
de direito real de uso à Associação “Vida Esperança” do bem que indica e dá outras providências.”

004) Leitura da Mensagem nº 027,  de 20 de julho de 2009 e do Projeto de Lei  nº. 
033/2009, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso 
à Associação “Desportiva do Jardim Nova Biritiba” do bem que indica e dá outras providências.”

005)  Leitura  da  Mensagem  nº  028,  de  28  de  julho  de  2009  e  do  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº.  034/2009,  que “Dispõe  sobre  a  desafetação  de  imóvel  pertencente  ao 
Patrimônio Público do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”

Autoria  dos  Nobres  Vereadores  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  José  Francisco  Marques 
Garcia e Valdivino Ferreira dos Santos

006) – Leitura do Projeto de Lei nº 035/2009,  que “Dispõe sobre a denominação do ESF – 
Estratégia de Saúde da Família Jardim Yoneda, localizado no Bairro Jardim Yoneda, Município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 

ORDEM DO DIA
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Autoria dos Nobres   Vereadores Caetano Pereira da Silva e Marcio Francisco da Silva  

001) – Em Única discussão e votação o Requerimento nº 039/2009,  ao Senhor  Prefeito 
Carlos Alberto Taino Junior. Requer a realização de revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos do município de Biritiba Mirim.

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva

002) – Em Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 015/2009,  ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado de São Paulo José Serra e a Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo.  Requer  a  possibilidade de ceder,  ao menos,  mais  dois  veículos  para  o atendimento  da 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica do nosso município.
 

8


