
Câmara Municipa{ de tJ3iriti6a Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 
Fone/Fax: (11) 4694-8430 

REQUERIMENTO __ O'"'---!,.4_...<.t--J1 (JO dO 

Exmo sr. Presidente da Câmara municipal de Biritiba Mirim, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 
o vereador que abaixo subscreve vem acatadamente após ouvir o colendo Plenário desta casa 
legislativa, requerer que vossa senhoria oficie ao Prefeito municipal sr WALTER HIDEKI TAGIRI, 
para que o mesmo verifique através da secretaria de turismo a resposta ao ofício AP 54/2020 
ref ao pl 595/19 encaminhado a vossa excelência pelo deputado Estadual André do Prado Pl 
para providencias no sentido de inscrição da cidade de Biritiba Mirim, no MIT. 

No aguardo do requerido 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 13 de Fevereiro de 2020 
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REQUERIMENTO __ ' -",O~4-=-5=--___J1 d o ~v 

Exmo sr. Presidente da Câmara municipal de Biritiba Mirim, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 
o vereador que abaixo subscreve vem acatadamente após ouvir o colendo Plenário desta casa 
Legislativa, requerer que vossa senhoria oficie ao Prefeito municipal sr WALTER HIDEKI TAGIRI, 
para que o mesmo verifique e disponibilize uma área ou no km 18 ou no Casqueiro do 
município para criação de um Espaço de ZOONOZES, onde possamos através de documentação 
e projeto pleitear uma emenda parlamentar para a criação do mesmo espaço mais do que 
necessário para a causa tanto como abrigo para cães e gatos abandonados, como moradia 
transitória para cuidados até eventuais campanhas de adoção, castração, pois temos medico 
veterinário e não temos politica publica desenvolvida para os animais em nossa cidade 
No aguardo do requerido 

Mirim, 13 de Fevereiro de 2020 
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REQUERIMENTO 04(P I dO dO 

Exmo sr. Presidente da Câmara municipal de Biritiba Mirim, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 
os vereadores que abaixo subscrevem vem acatadamente após ouvir o colendo Plenário desta 
casa legislativa , requerer que vossa senhoria oficie ao Prefeito municipal sr WAlTER HIDEKI 
TAGIRI, para que o mesmo disponibilize através da Secretaria e órgão responsável as 
seguintes informações: 

- Edital de Publicação e chamamento para a locação e exploração comercial das 
Barracas especificando a quantidade disponível e suas metragens e valores cobrados; 

- Considerando que a praça São Benedito e adjacências inclusive o Palco de eventos, 
tratam-se de prédios e Espaços públicos, solicitamos cópias dos processo licitatório ou de 
dispensa de licitação composto da Cessão do Espaço público e escolha das Empresas que 
irão explorar o evento, bem como dos equipamentos de : som, iluminação, gradil de 
contenção, banheiros químicos, especificando as datas, atividades e festividades relativas ao 
Carnaval; 

- Valores despendidos na cobertura do evento com Segurança privada, agentes e 
veículos, trânsito e funcionários municipais I de que áreas e secretarias. 

No aguardo do requerido aproveitamos para renovar os préstimos de elevada estima 
e alta consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 13 de Fevereiro de 2020 
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vereador PODEMOS 


