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EXPEDIENTE 
 

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de outubro de 
2017. 

 
 

INDICAÇÕES 
 

 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 
 

01. Indicação nº 446/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando a retirada de entulhos 
e lixo inerte, bem como a limpeza geral do terreno localizado na Rua José de Alencar, 
próximo a área desportiva Cruz das Almas, no bairro Jardim Jungers.  
 
02. Indicação nº 447/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando a retirada de entulhos 
e lixo inerte, bem como a limpeza geral do terreno localizado ao final da Avenida Jair 
Leme, próximo ao acesso da Rua Erival Bento Zanetti, no bairro Jardim Yoneda.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 
 

03. Indicação nº 448/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras do Município, para que o 
mesmo passe a motoniveladora e cascalhe a Estrada Velha Biritiba – Mogi. 
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 
 

04. Indicação nº 449/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que determine à Secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento 
e cascalhamento na Avenida Brasil, iniciando a partir do trecho depósito da Débora e 
finalizando na altura do número 29, no bairro Jardim Real, nesta cidade. 
 
05. Indicação nº 450/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que determine à Secretaria competente providenciar e implantar redutor de velocidade 
tipo lombada na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do número 120, próximo 
ao Mamute Lanches, nesta cidade.  

 
 



PROJETOS EM DELIBERAÇÃO 
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 

01) – Projeto de Lei Nº 069/2017; dispõe sobre a denominação de via pública do 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 

02) – Projeto de Lei Nº 070/2017; dispõe sobre a alteração do “caput” do Art. 79, 

todos da Lei Complementar n.º 10, de 22 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a 

Reorganização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.    

 
ORDEM DO DIA 

 
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA 
 
01) – Em única discussão e votação Requerimento nº 331/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
departamento competente, para que sejam tomadas as devidas providências com a 
reforma do ponto de ônibus localizado na Rua Gildo Sevalli, próximo ao ponto de táxi.  
 
02) – Em única discussão e votação Requerimento nº 332/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
departamento competente, para que sejam tomadas as devidas providências de 
limpeza da calçada ao lado do radar instalado na Rodovia Professor Alfredo Rolim de 
Moura, SP-88, radar localizado em frente a Panificadora Biritiba Mirim.  
 
03) – Em única discussão e votação Requerimento nº 333/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
departamento competente, para que seja revitalizado o campinho de futebol localizado 
no bairro Pomar do Carmo.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO DE MELO 
 
04) – Em única discussão e votação Requerimento nº 334/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 
competente, para a realização de campanhas gratuitas para castração de cães e gatos 
domésticos e abandonados no Município.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 
 
05) – Em única discussão e votação Requerimento nº 335/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
Departamento competente da municipalidade, que realize as providências que se 
fizerem necessárias para que seja realizada a manutenção e recuperação das Ruas 
Londres, e Venezuela, no bairro Jardim Real, neste Município.   
 



06) – Em única discussão e votação Requerimento nº 336/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que junto ao Departamento competente da 
Municipalidade, providencie a limpeza das margens e desassoriação do Córrego Itaim, 
em toda sua extensão.   
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 
 
07) – Em única discussão e votação Requerimento nº 337/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
Departamento de Obras, a construção de três redutores de velocidade do tipo 
“lombada” na Avenida Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo, sendo as 
construções dessas lombadas nos respectivos locais: 1 – Em frente a residência do 
“senhor Costela”; 2 – Em frente a chácara Nossa Senhora Aparecida n.º 80, e 3 – 
Próxima a residência da “família Maia”. 
 
08) – Em única discussão e votação Requerimento nº 338/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes os estudos necessários para a alteração da faixa de conversão 
pela esquerda imediata do condutor do veículo na Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja 
no sentido para a Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 
 
09) – Em única discussão e votação Moção de pesar nº 033/2017, requer ao Senhor 
Waldemar Barbosa, ex-vereador de Biritiba Mirim, que no dia 17/10/17 veio a 
falecimento. 
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 
 
10) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 035/2017, que dispõe sobre a 
denominação de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 
 
11) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 036/2017, que dispõe sobre a 

oferta de merenda escolar adequada para alunos diabéticos, hipertensos ou obesos, 
na rede pública municipal de ensino.  
 
12) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 037/2017, que dispõe sobre o 

acesso a brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos “playgrounds” e 
academia ao ar livre no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 

 
13) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 053/2017, que torna 
obrigatória a divulgação dos medicamentos fornecidos na Rede Pública Municipal de 
Saúde de Biritiba Mirim.   
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA 
 



14) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 061/2017, que dispõe sobre a 
Instituição da Política de combate à obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças 
no município de Biritiba Mirim.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 
 
15) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 063/2017, que dispõe sobre 

as exigências de ocupantes de cargos públicos, e dá outras providências.  
 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
 
16) – Em única discussão e votação Projeto de Lei n.º 064/2017, que altera a Lei 
Complementar n.º 03, de 23 de novembro de 2004, que aprovou o novo Código 
Tributário do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.   
 


