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EXPEDIENTE 
 

1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 
2017. 

2. Leitura do Ofício n.º 057/2017 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da 
Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de setembro de 2017. 

3. Leitura do Ofício n.º 066/2017 – Biritba-Prev – Encaminha edital e solicita 
providências. 

 
 

INDICAÇÕES 
 

 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 
 

01. Indicação nº 451/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, no sentido de fazer a substituição 
de lâmpadas queimadas na Rua Antônio Jose Martins de Miranda e Julia Maria do 
Espírito Santo, do bairro Iroy, km18, visando atender a solicitação dos moradores e 
dos que na referida rua circulam. 
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 
 
02. Indicação nº 452/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis 
no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e pavimentação asfáltica nas ruas 
Rio Paraitinga e Rio Paraíba, no Bairro Vertentes, em toda sua extensão.  
 
03. Indicação nº 453/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis 
no sentido de efetuar instalação de delimitadores de tráfego em frente à Unidade de 
Saúde da Família (USF) do bairro Cruz das Almas, situada à Rua Euclides da Cunha.  
 
04. Indicação nº 454/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis 
no sentido de efetuar nivelamento e cascalhamento na continuação da Rua Olavo 
Bilac, situada no Jardim Jungers.  
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 



 
05. Indicação nº 455/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que determine à Secretaria competente a manutenção e expansão da iluminação 
pública em caráter de urgência, no bairro Vila Márcia, em toda a sua extensão, nesta 
cidade.  
 
06. Indicação nº 456/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 
que determine à Secretaria competente a manutenção e expansão da iluminação 
pública na estrada Municipal Castellano, na Avenida Brasil e em toda a extensão do 
bairro Castellano, nesta cidade.  

 
 

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO 
 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 

01) – Projeto de Lei Nº 071/2017; dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre a 

transmissão de bens e imóveis-ITBI.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

02) – Projeto de Lei Nº 072/2017; dispõe sobre a grade curricular das Escolas do 

Município de Biritiba mirim e exposição de livros para menores de 18 anos no âmbito 

da biblioteca municipal e dá outras providências.  

 
ORDEM DO DIA 

 
 

 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA 
 
01) – Em única discussão e votação Requerimento nº 340/2017, 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 
manutenção na ponte da Estrada do Rio Acima, Biritiba Mirim. 
 
02) – Em única discussão e votação Requerimento nº 341/2017, 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 
limpeza da calçada e retirada de mato, em toda extensão da Rua Guerino Lugubone, 
próximo a Casa da Agricultura. 
 
03) – Em única discussão e votação Requerimento nº 342/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
departamento competente, para que seja reformado o parquinho infantil, localizado no 
Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim, José Oliva Melo, Ginásio de Esportes. 
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 
 



04) – Em única discussão e votação Requerimento nº 343/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 
competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços para que 
passe a máquina motoniveladora e cascalhar na Rua Yamamoto, em toda sua 
extensão. 
 
05) – Em única discussão e votação Requerimento nº 344/2017, requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 
competente e a EDP Bandeirantes, solicitando a instalação de luminárias públicas e 
para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe toda a extensão da Rua Peru, 
no bairro Castellano.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 
 
06) – Em única discussão e votação Requerimento nº 345/2017, requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 
departamento competente, para que seja instalada placa ou totem de identificação no 
Cemitério Municipal localizado no centro da cidade.  
 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR 
 
07) – Em única discussão e votação Requerimento nº 346/2017, requer ao Senhor 
Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Deputado 
Estadual Luiz Carlos Gondim, para que faça o pedido do Projeto Social Mais Esporte, 
desenvolvido pela Secretaria de Esportes. 
 


