
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019.  No sexto dia 

do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às vi nte 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mirandópolis  sob a 

Presidência do Vereador CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES, e 

secretariado pelo Primeiro Secretário, Vereador ALMIR 

MARINI . Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente 

determinou a chamada nominal de acordo com os Artig os 144 e 

158 do Regimento Interno onde se constatou a ausênc ia do 

Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro e a presença dos  demais 

Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor  

Presidente determinou ao Vereador Almir Marini, que  fizesse 

a leitura de um trecho bíblico. Na sequência, o Pre sidente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura da 

Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão e  em 

votação foi aprovada por unanimidade de votos dos V ereadores 

presentes e sem emendas. EXPEDIENTE: Dando início aos 

trabalhos, o Senhor Presidente determinou ao Primei ro 

Secretário que fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS DA PREFEITA:  OF. Nº 106/2019, assunto: Resposta ao 

Requerimento nº 006/2019 – Processo nº 044/2019 de autoria 

do Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, OF. Nº 107/2019, 

assunto: Referente Indicação nº 003/2019 de autoria  do 

Vereador Almir Marini. Na sequência, o Senhor Presi dente 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura do 

PROJETO DE LEI Nº. 012/2019, PROCESSO Nº. 077/2019,  de 

autoria da Prefeita Municipal, que abre no orçament o vigente 

crédito adicional especial e da outras providências . Após a 

leitura, o Senhor Presidente informou que o Setor J urídico 

desta Casa de Leis opinou pela legalidade da presen te 

propositura, conforme parecer anexado ao Projeto de  Lei nº 

012/2019. Em seguida, o Senhor Presidente encaminho u o 

Projeto de Lei nº. 012/2019 ao Setor Legislativo pa ra as 

providências cabíveis. Dando continuidade aos traba lhos, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº. 013/2019, PROCESSO 

Nº. 078/2019, de autoria da Prefeita Municipal, que abre no 

orçamento vigente crédito adicional suplementar e d á outras 

providências. Após a leitura, o Senhor Presidente i nformou 



que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela  

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei nº 013/2019. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 013/2019  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Na sequê ncia, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº. 014/2019, PROCESSO 

Nº. 079/2019,  de autoria da Prefeita Municipal, que abre no 

orçamento vigente crédito adicional suplementar e d a outras 

providências. Após a leitura, o Senhor Presidente i nformou 

que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela  

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei nº 014/2019. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 014/2019  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Na sequê ncia, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura das INDICAÇÕES apresentadas nesta Casa de 

Leis pelos Senhores Vereadores: INDICAÇÃO N.º 038/2019, 

PROCESSO N.º 083/2019 , de autoria do Vereador Carlos 

Weverton Ortega Sanches, para que seja oficiada a S enhora 

Prefeita Municipal, que providencie a instalação de  

iluminação pública na altura do número 04 da Rua Pr ofeta 

Gentileza, município de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 

039/2019, PROCESSO N.º 084/2019 , de autoria do Vereador 

Carlos Weverton Ortega Sanches, para que seja ofici ada a 

Senhora Prefeita Municipal, que estude a possibilid ade de 

implantar uma plataforma Plana e/ou faixa de pedest re na 

Avenida São Paulo, defronte ao antigo “Posto Joia”,  

município de Mirandópolis-SP. Em seguida, o Senhor 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura da MOÇÃO DE APLAUSO apresentada pelo Senhor 

Vereador: MOÇÃO DE APLAUSO N.º 015/2019, PROCESSO N.º 

081/2019 , de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 

Sanches, para proprietária e professora da PBF Mira ndópolis, 

Inglês e Espanhol, Senhora MÔNICA MARCOS ZANIN ORSI . Após a 

leitura, o Senhor Presidente colocou a Moção de Apl auso n.º 

015/2019 em discussão. O Vereador Carlos Weverton O rtega 

Sanches fez uso da palavra, a qual está registrada em DVD-R, 

arquivado em pasta própria no Setor Legislativo des ta Casa 



de Leis. Colocada a Moção de Aplauso n.º 015/2019 e m 

votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de vo tos. Em 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao Primeiro  

Secretário que fizesse a leitura da MOÇÃO DE PESAR 

apresentada nesta Casa de Leis pelo Senhor Vereador : MOÇÃO 

DE PESAR POR FALECIMENTO N.º 016/2019, PROCESSO N.º  

082/2019 , de autoria do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro 

com apoio de todos os Vereadores desta Casa de Leis , pelo 

falecimento do Senhor WILSON MARDEGAN, ocorrido em 

29/04/2019. Dando continuidade aos trabalhos, o Sen hor 

Presidente informou que se encontra a disposição do s 

Senhores Vereadores na Contadoria desta Casa de Lei s o 

BALANCETE ANALÍTICO DAS RECEITAS E DESPESAS,  referente ao 

mês de Março de 2019 do IPEM – Instituto de Previdê ncia 

Municipal de Mirandópolis e o BALANCETE ANALÍTICO DA 

RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO ,  referente ao mês de Março de 

2019 da Câmara Municipal de Mirandópolis. Não haven do mais 

nada a tratar no EXPEDIENTE da presente Sessão, o S enhor 

Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A 

MATÉRIA LIDA:  O Vereador Yukio Abe, fez uso da palavra a 

qual está registrada em DVD-R, arquivado em pasta p rópria no 

Setor Legislativo desta Casa de Leis. Em seguida, o  

Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos de  acordo 

com o artigo 157, parágrafo Único do Regimento Inte rno. 

ORDEM DO DIA:-  Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente 

determinou a chamada regimental de acordo com os Ar tigos 163 

e 164, Parágrafo 1º do Regimento Interno onde se co nstatou a 

presença de todos os Vereadores presentes desde o i nício da 

Sessão. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº _001/2019, 

PROCESSO Nº_027/2019,  de autoria da Prefeita Municipal 

Regina Célia Mustafa Araújo, que altera dispositivo s da Lei 

Complementar nº 54, de 26 de Junho de 2008, que ree strutura 

o Instituto de Previdência Municipal de Mirandópoli s, e dá 

outras providências .  Após a leitura, o Vereador Almir Marini 

solicitou, através de Requerimento verbal, a dispen sa da 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 001/2019  

constante da Ordem do Dia da presente sessão, uma v ez que já 



é de conhecimento dos Senhores Vereadores desta Cas a de 

Leis, prevalecendo apenas a leitura dos Pareceres d as 

Comissões Permanentes. Colocado o Requerimento verb al do 

Vereador Almir Marini em discussão, nenhum Vereador  desejou 

fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento verba l do 

Vereador Almir Marini em votação, foi o mesmo aprov ado por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes. Em s eguida, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º Secretário que f izesse a 

leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes de:  Justiça 

e Redação; e Orçamento e Finanças com relação ao Pr ojeto de 

Lei Complementar Nº. 001/2019, de autoria da Prefei ta 

Municipal Regina Célia Mustafa Araújo, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 54, de 26 de Ju nho de 

2008, que reestrutura o Instituto de Previdência Mu nicipal 

de Mirandópolis, e dá outras providências. Após a l eitura 

dos pareceres favoráveis, o Senhor Presidente infor mou que o 

Projeto de Lei Complementar nº. 001/2019 será delib erado por 

maioria absoluta, de acordo com o Artigo 54, parágr afo 1º, 

inciso IV do Regimento Interno. Informou ainda, que  o 

Projeto de Lei Complementar nº. 001/2019 será delib erado em 

dois turnos de discussão e votação, conforme dispos to no 

Artigo 241, parágrafo 1º, alínea “b” do Regimento I nterno e 

que o interstício entre os turnos de votação será d e duas 

sessões. Colocado o Projeto de Lei Complementar nº.  001/2019 

em 1ª discussão, ninguém desejou fazer uso da palav ra. Em 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º secre tário que 

fizesse a chamada regimental, de acordo com o Artig o 249, 

parágrafo 2º do Regimento Interno, para verificação  de 

quórum, onde se constatou a presença de todos os ve readores 

presentes na sessão. Colocado o Projeto de Lei Comp lementar 

nº. 001/2019 em 1º turno de votação nominal, confor me 

disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do  

Regimento Interno, o mesmo foi aprovado por unanimi dade de 

votos dos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zuin,  Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Dando continuidad e aos 

trabalhos, o Senhor Presidente determinou ao Primei ro 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI 



COMPLEMENTAR nº _003/2019, PROCESSO Nº_029/2019,  de autoria 

da Prefeita Municipal Regina Célia Mustafa Araújo, que 

acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 76, d e 05 de 

novembro de 2013, que reformulada a Política Munici pal de 

Atendimento aos Diretos da Criança e do Adolescente  e 

estabelece normas gerais para sua adequada aplicaçã o, e dá 

outras providências .  Após a leitura, o Vereador Almir Marini 

solicitou, através de Requerimento verbal, a dispen sa da 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 003/2019  

constante da Ordem do Dia da presente sessão, uma v ez que já 

é de conhecimento dos Senhores Vereadores desta Cas a de 

Leis, prevalecendo apenas a leitura dos Pareceres d as 

Comissões Permanentes. Colocado o Requerimento verb al do 

Vereador Almir Marini em discussão, nenhum Vereador  desejou 

fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento verba l do 

Vereador Almir Marini em votação, foi o mesmo aprov ado por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes. Em s eguida, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º Secretário que f izesse a 

leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes de:  Justiça 

e Redação; e Orçamento e Finanças com relação ao Pr ojeto de 

Lei Complementar Nº. 003/2019, de autoria da Prefei ta 

Municipal Regina Célia Mustafa Araújo, que acrescen ta 

dispositivos à Lei Complementar nº 76, de 05 de nov embro de 

2013, que reformulada a Política Municipal de Atend imento 

aos Diretos da Criança e do Adolescente e estabelec e normas 

gerais para sua adequada aplicação, e dá outras 

providências. Após a leitura dos pareceres favoráve is, o 

Senhor Presidente informou que o Projeto de Lei Com plementar 

nº. 003/2019 será deliberado por maioria absoluta, de acordo 

com o Artigo 54, parágrafo 1º, inciso IV do Regimen to 

Interno. Informou ainda, que o Projeto de Lei Compl ementar 

nº. 003/2019 será deliberado em dois turnos de disc ussão e 

votação, conforme disposto no Artigo 241, parágrafo  1º, 

alínea “b” do Regimento Interno e que o interstício  entre os 

turnos de votação será de duas sessões. Colocado o Projeto 

de Lei Complementar nº. 003/2019 em 1ª discussão, o s 

Vereadores Luciano Bersani, Afonso Carlos Zuin, Tia go Soares 

da Silva e Carlos Weverton Ortega Sanches fizeram u so da 

palavra, as quais estão registradas em DVD-R, arqui vado em 



pasta própria no Setor Legislativo desta Casa de Le is. Em 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º secre tário que 

fizesse a chamada regimental, de acordo com o Artig o 249, 

parágrafo 2º do Regimento Interno, para verificação  de 

quórum, onde se constatou a presença de todos os ve readores 

presentes na sessão. Colocado o Projeto de Lei Comp lementar 

nº. 003/2019 em 1º turno de votação nominal, confor me 

disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do  

Regimento Interno, o mesmo foi rejeitado por unanim idade de 

votos dos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zuin,  Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Dando continuidad e aos 

trabalhos o Senhor Presidente determinou ao Primeir o 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI nº. 

012/2019, PROCESSO Nº 077/2019,  de autoria da Prefeita 

Municipal de Mirandópolis, que abre orçamento vigen te 

crédito adicional especial e da outras providências . Após a 

leitura, o Vereador Almir Marini solicitou, através  de 

Requerimento verbal, a dispensa da leitura do Proje to de Lei 

n.º 012/2019 constante da Ordem do Dia da presente sessão, 

uma vez que já é de conhecimento dos Senhores Verea dores 

desta Casa de Leis. Colocado o Requerimento verbal do 

Vereador Almir Marini em discussão, nenhum Vereador  desejou 

fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento verba l do 

Vereador Almir Marini em votação, foi o mesmo aprov ado por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes na se ssão. Na 

sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º Sec retário 

que fizesse a leitura do REQUERIMENTO Nº 011/2019, PROCESSO 

Nº 085/2019 , de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa 

de Leis: Afonso Carlos Zuin, Tiago Soares da Silva e Yukio 

Abe, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto de Lei 

nº 012/2019 . Em seguida, o Senhor Presidente informou que o 

Requerimento de Urgência Especial não sofrerá discu ssão, mas 

sua votação poderá ser encaminhada pelos líderes da s 

bancadas partidárias, pelo prazo improrrogável de c inco 

minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso II I do 

Regimento Interno. Informou ainda que, o Requerimen to de 

Urgência Especial depende, para a sua aprovação de “quórum” 



de maioria absoluta dos Vereadores, conforme dispos to no 

Artigo 193, Inciso III do Regimento Interno. Coloca do o 

Requerimento nº 011/2019 em votação nominal, confor me 

disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do  

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Wellington de Brito de  Oliveira 

Relator Especial do Projeto de Lei nº 012/2019, de acordo 

com o Artigo 194 do Regimento Interno e suspendeu a  sessão 

pelo prazo de 30 (trinta) minutos, para elaboração do 

parecer escrito ou oral do Relator Especial do Vere ador 

Wellington de Brito de Oliveira, de acordo com o Ar tigo 194 

do Regimento Interno. Reaberta a Sessão, o Senhor P residente 

determinou ao 1º secretário que fizesse a leitura d o Parecer 

do Relator Especial, Vereador Wellington de Brito d e 

Oliveira. Após a leitura do parecer favorável, o Se nhor 

Presidente informou que o Projeto de Lei nº 012/201 9 será 

deliberado por maioria absoluta conforme disposto n o Artigo 

54, § 1º, Inciso XIII do Regimento Interno. Colocad o o 

Projeto de Lei nº 012/2019 em discussão, nenhum Ver eador fez 

uso da palavra. Em seguida, o Senhor Presidente det erminou 

ao 1º secretário que fizesse a chamada regimental, de acordo 

com o Artigo 249, parágrafo 2º do Regimento Interno , para 

verificação de quórum, onde constatou a presença de  todos os 

vereadores presentes desde o início da sessão. Colo cado o 

Projeto de Lei nº 012/2019 em votação nominal, de a cordo com 

o Artigo 253, § 3º, Inciso III do Regimento Interno , foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos pelos segui ntes 

Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlo s 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 

Evarde, Tiago Soares da Silva, Wellington de Brito de 

Oliveira e Yukio Abe. Por fim, o Senhor Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei nº012/2019 ao Setor Leg islativo 

para que providencie o competente Autógrafo. Dando 

continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente dete rminou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI 



nº. 013/2019, PROCESSO Nº 078/2019,  de autoria da Prefeita 

Municipal de Mirandópolis, que abre orçamento vigen te 

crédito adicional suplementar e da outras providênc ias. Após 

a leitura, o Vereador Almir Marini solicitou, atrav és de 

Requerimento verbal, a dispensa da leitura do Proje to de Lei 

n.º 013/2019 constante da Ordem do Dia da presente sessão, 

uma vez que já é de conhecimento dos Senhores Verea dores 

desta Casa de Leis. Colocado o Requerimento verbal do 

Vereador Almir Marini em discussão, nenhum Vereador  desejou 

fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento verba l do 

Vereador Almir Marini em votação, foi o mesmo aprov ado por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes na se ssão. Na 

sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º Sec retário 

que fizesse a leitura do REQUERIMENTO Nº 012/2019, PROCESSO 

Nº 086/2019 , de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa 

de Leis: Afonso Carlos Zuin, Tiago Soares da Silva e Yukio 

Abe, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto de Lei 

nº 013/2019 . Em seguida, o Senhor Presidente informou que o 

Requerimento de Urgência Especial não sofrerá discu ssão, mas 

sua votação poderá ser encaminhada pelos líderes da s 

bancadas partidárias, pelo prazo improrrogável de c inco 

minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso II I do 

Regimento Interno. Informou ainda que, o Requerimen to de 

Urgência Especial depende, para a sua aprovação de “quórum” 

de maioria absoluta dos Vereadores, conforme dispos to no 

Artigo 193, Inciso III do Regimento Interno. Coloca do o 

Requerimento nº 012/2019 em votação nominal, confor me 

disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do  

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Yukio Abe Relator Espe cial do 

Projeto de Lei nº 013/2019, de acordo com o Artigo 194 do 

Regimento Interno e suspendeu a sessão pelo prazo d e 30 

(trinta) minutos, para elaboração do parecer escrit o ou oral 

do Relator Especial do Vereador Yukio Abe, de acord o com o 

Artigo 194 do Regimento Interno. Reaberta a Sessão,  o Senhor 



Presidente determinou ao 1º secretário que fizesse a leitura 

do Parecer do Relator Especial, Vereador Yukio Abe.  Após a 

leitura do parecer favorável, o Senhor Presidente i nformou 

que o Projeto de Lei nº 013/2019 será deliberado po r maioria 

absoluta conforme disposto no Artigo 54, § 1º, Inci so XIII 

do Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 013/2019 

em discussão, nenhum Vereador fez uso da palavra. E m 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º secre tário que 

fizesse a chamada regimental, de acordo com o Artig o 249, 

parágrafo 2º do Regimento Interno, para verificação  de 

quórum, onde constatou a presença de todos os verea dores 

presentes desde o início da sessão. Colocado o Proj eto de 

Lei nº 013/2019 em votação nominal, de acordo com o  Artigo 

253, § 3º, Inciso III do Regimento Interno, foi o m esmo 

aprovado por unanimidade de votos pelos seguintes 

Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlo s 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 

Evarde, Tiago Soares da Silva, Wellington de Brito de 

Oliveira e Yukio Abe. Por fim, o Senhor Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei nº013/2019 ao Setor Leg islativo 

para que providencie o competente Autógrafo. Dando 

continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente dete rminou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI 

nº. 014/2019, PROCESSO Nº 079/2019,  de autoria da Prefeita 

Municipal de Mirandópolis, que abre orçamento vigen te 

crédito adicional suplementar e da outras providênc ias. Após 

a leitura, o Vereador Almir Marini solicitou, atrav és de 

Requerimento verbal, a dispensa da leitura do Proje to de Lei 

n.º 014/2019 constante da Ordem do Dia da presente sessão, 

uma vez que já é de conhecimento dos Senhores Verea dores 

desta Casa de Leis. Colocado o Requerimento verbal do 

Vereador Almir Marini em discussão, nenhum Vereador  desejou 

fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento verba l do 

Vereador Almir Marini em votação, foi o mesmo aprov ado por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes na se ssão. Na 

sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º Sec retário 

que fizesse a leitura do REQUERIMENTO Nº 013/2019, PROCESSO 

Nº 087/2019 , de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa 

de Leis: Afonso Carlos Zuin, Tiago Soares da Silva e Yukio 



Abe, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto de Lei 

nº 014/2019 . Em seguida, o Senhor Presidente informou que o 

Requerimento de Urgência Especial não sofrerá discu ssão, mas 

sua votação poderá ser encaminhada pelos líderes da s 

bancadas partidárias, pelo prazo improrrogável de c inco 

minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso II I do 

Regimento Interno. Informou ainda que, o Requerimen to de 

Urgência Especial depende, para a sua aprovação de “quórum” 

de maioria absoluta dos Vereadores, conforme dispos to no 

Artigo 193, Inciso III do Regimento Interno. Coloca do o 

Requerimento nº 013/2019 em votação nominal, confor me 

disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inciso III do  

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Afonso Carlos Zuin Rel ator 

Especial do Projeto de Lei nº 014/2019, de acordo c om o 

Artigo 194 do Regimento Interno e suspendeu a sessã o pelo 

prazo de 30 (trinta) minutos, para elaboração do pa recer 

escrito ou oral do Relator Especial do Vereador Afo nso 

Carlos Zuin, de acordo com o Artigo 194 do Regiment o 

Interno. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente det erminou 

ao 1º secretário que fizesse a leitura do Parecer d o Relator 

Especial, Vereador Afonso Carlos Zuin. Após a leitu ra do 

parecer favorável, o Senhor Presidente informou que  o 

Projeto de Lei nº 014/2019 será deliberado por maio ria 

absoluta conforme disposto no Artigo 54, § 1º, Inci so XIII 

do Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 014/2019 

em discussão, nenhum Vereador fez uso da palavra. E m 

seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º secre tário que 

fizesse a chamada regimental, de acordo com o Artig o 249, 

parágrafo 2º do Regimento Interno, para verificação  de 

quórum, onde constatou a presença de todos os verea dores 

presentes desde o início da sessão. Colocado o Proj eto de 

Lei nº 014/2019 em votação nominal, de acordo com o  Artigo 

253, § 3º, Inciso III do Regimento Interno, foi o m esmo 

aprovado por unanimidade de votos pelos seguintes 



Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlo s 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 

Evarde, Tiago Soares da Silva, Wellington de Brito de 

Oliveira e Yukio Abe. Por fim, o Senhor Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei nº014/2019 ao Setor Leg islativo 

para que providencie o competente Autógrafo. Não ha vendo 

mais nada a tratar na Ordem do Dia da presente Sess ão, o 

Senhor Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Os Vereadores Tiago Soares da Silva, Yukio Abe e 

Carlos Weverton Ortega Sanches fizeram uso da palav ra, as 

quais estão registradas em DVD-R, arquivado em past a própria 

no Setor Legislativo desta Casa de Leis. Na sequênc ia, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Afonso Carl os Zuin, 

para que proceda a leitura do trecho bíblico na pró xima 

sessão ordinária e em seguida convocou os Senhores 

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realiz ar-se em 

13 de Maio de 2019, às 20h00min horas, e declarou e ncerrada 

a presente Sessão Ordinária. Eu, __________________ _____ 

( ALMIR MARINI  – Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  

Sala das Sessões “Doutor Gerson Gonçalves”, 06 de M aio de 

2019. 

 

 

 

_______________________________ ______ ____________________________                          

CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES         WELLINGTON D E BRITO DE OLIVEIRA      

                     Presidente                   2º Secretário   
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