
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019.  No décimo 

terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e de zenove, 

às vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mir andópolis 

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 presen ça de 

todos os Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida,  o Senhor 

Presidente determinou ao Vereador Afonso Carlos Zui n, que 

fizesse a leitura de um trecho bíblico. Na sequênci a, o 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão 

e em votação foi aprovada por unanimidade de votos dos 

Vereadores presentes e sem emendas. EXPEDIENTE: Dando início 

aos trabalhos, o Senhor Presidente informou que nes ta data a 

Senhora Prefeita Municipal Regina Célia Mustafa Ara újo 

protocolou nesta Casa de Leis o Ofício nº 126/2019,  

requerendo a retirada para melhores estudos do PROJETO DE 

LEI Nº. 015/2019, PROCESSO Nº. 080/2019,  de autoria da 

Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a 

conceder o direito real de uso de bens imóveis muni cipais, 

localizados no Distrito Industrial e da outras prov idências, 

o que foi deferido por está Presidência. Dando cont inuidade 

aos trabalhos, o Senhor Presidente determinou ao Pr imeiro 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº. 

016/2019, PROCESSO Nº. 089/2019, de autoria do Vereador 

Carlos Weverton Ortega Sanches, que institui a 

obrigatoriedade de estabelecimento públicos e priva dos 

voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamen tal a 

capacitarem seu corpo docente e funcional em noções  básicas 

de primeiros socorros. Após a leitura, o Senhor Pre sidente 

informou que o Setor Jurídico desta Casa de Leis op inou pela 

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei nº 016/2019. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 016/2019  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente det erminou 



ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do REQUERIMENTO 

apresentado nesta Casa de Leis pelo Senhor Vereador : 

REQUERIMENTO N.º 014/2019, PROCESSO Nº 090/2019 , de autoria 

do Vereador Tiago Soares da Silva , que requer a Mesa 

Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora 

Prefeita Municipal, que forneça cópias de todos os contratos 

atuais celebrados com as empresas de transportes qu e 

oferecem ônibus ou vans para o transporte de alunos  

universitários e de alunos que residem zona rural d o 

município de Mirandópolis-SP e, ainda, forneça e in forme, 

respectivamente, as cópias dos documentos (CRV) e a s rotas 

realizadas por esses veículos. Após a leitura, o Se nhor 

Presidente colocou o Requerimento n.º 014/2019 em d iscussão. 

Nenhum Vereador fez uso da palavra. Colocado o Requ erimento 

n.º 014/2019 em votação, foi a mesmo aprovado por 

unanimidade de votos pelos Vereadores presentes na sessão. 

Na sequência, o Senhor Presidente determinou ao Pri meiro 

Secretário que fizesse a leitura das INDICAÇÕES apresentadas 

nesta Casa de Leis pelos Senhores Vereadores: INDICAÇÃO N.º 

040/2019, PROCESSO N.º 091/2019 , de autoria do Vereador 

Wellington de Brito de Oliveira, para que seja ofic iada a 

Senhora Prefeita Municipal, que determine junto ao 

Departamento Responsável que tome as providências 

necessárias visando resolver o vazamento de água em  uma 

“valeta” localizada nas proximidades do Centro Comu nitário 

da Rua Constelation, Bairro Jardim Aeroporto, munic ípio de 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 041/2019, PROCESSO N.º 

092/2019 , de autoria do Vereador Wellington de Brito de 

Oliveira, para que seja oficiada a Senhora Prefeita  

Municipal, que realize a reforma e adequação do imó vel 

próprio residencial localizado nas dependências da Escola 

Municipal Professor Hélio Faria, situado na Rua Anc hieta, nº 

720, Bairro Paulicéia, visando implantar nesse loca l o 

Departamento Municipal de Educação;  INDICAÇÃO N.º 042/2019, 

PROCESSO N.º 093/2019 , de autoria do Vereador Wellington de 

Brito de Oliveira, para que seja oficiada a Senhora  Prefeita 

Municipal, que determine ao órgão competente que re alize uma 

operação tapa buracos na altura dos números 43 e 73  da Rua 

Cruz Martins Netto, Bairro Sonho Meu, município de 



Mirandópolis-SP. Em seguida, o Senhor Presidente de terminou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das MOÇÕES DE 

PESAR apresentadas nesta Casa de Leis pelos Senhores 

Vereadores: MOÇÃO DE PESAR POR FALECIMENTO N.º 017/2019, 

PROCESSO N.º 094/2019 , de autoria do Vereador Carlos 

Weverton Ortega Sanches com apoio de todos os Verea dores 

desta Casa de Leis, pelo falecimento do Senhor EDEV ARDO 

TERUO TAKATA, ocorrido em 06/05/2019,  MOÇÃO DE PESAR POR 

FALECIMENTO N.º 018/2019, PROCESSO N.º 095/2019 , de autoria 

do Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches com apoi o de 

todos os Vereadores desta Casa de Leis, pelo faleci mento do 

Senhor LUIZINHO BUZO, ocorrido em 08/05/2019. Dando  

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente inf ormou que 

se encontra a disposição dos Senhores Vereadores na  

Contadoria desta Casa de Leis o BALANCETE ANALÍTICO DA 

RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO ,  referente ao mês de Abril 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:  Os Vereadores Yukio Abe, Wellington de Brito 

de Oliveira, Carlos Weverton Ortega Sanches fizeram  uso da 

palavra as quais estão registradas em DVD-R, arquiv ado em 

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

seguida, o Presidente suspendeu a sessão por quinze  minutos 

de acordo com o artigo 157, parágrafo Único do Regi mento 

Interno. ORDEM DO DIA:-  Reaberta a Sessão, o Senhor 

Presidente determinou a chamada regimental de acord o com os 

Artigos 163 e 164, Parágrafo 1º do Regimento Intern o onde se 

constatou a presença de todos os Vereadores present es desde 

o início da Sessão. Dando continuidade aos trabalho s, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 

_002/2019, PROCESSO Nº_028/2019,  de autoria da Prefeita 

Municipal Regina Célia Mustafa Araújo, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 73/2013, acresc enta 

anexos à Lei Complementar nº 90/2014, cria novos ca rgos e dá 

outras providências .  Após a leitura, o Vereador Afonso Carlos 

Zuin solicitou, através de Requerimento verbal, a d ispensa 

da leitura do Projeto de Lei Complementar nº. 002/2 019 



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 Afonso Carlos Zuin em discussão, nenhum Ve reador 

desejou fazer uso da palavra. Colocado o Requerimen to verbal 

do Vereador Afonso Carlos Zuin em votação, foi o me smo 

aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores pr esentes. 

Em seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º Se cretário 

que fizesse a leitura dos Pareceres das Comissões 

Permanentes de: Justiça e Redação; e Orçamento e Fi nanças 

com relação ao Projeto de Lei Complementar Nº. 002/ 2019, de 

autoria da Prefeita Municipal Regina Célia Mustafa Araújo, 

que altera dispositivos da Lei Complementar nº 73/2 013, 

acrescenta anexos à Lei Complementar nº 90/2014, cr ia novos 

cargos e dá outras providências. Após a leitura dos  

pareceres favoráveis, o Senhor Presidente informou que o 

Projeto de Lei Complementar nº. 002/2019 será delib erado por 

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

inciso IV do Regimento Interno e Artigo 39 da Lei O rgânica 

do Município. Informou ainda, que o Projeto de Lei 

Complementar nº. 002/2019 será deliberado em dois t urnos de 

discussão e votação, conforme disposto no Artigo 24 1, 

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. 002/2019  em 1ª 

discussão, o Vereador Wellington de Brito de Olivei ra fez 

uso da palavra, a qual está registrada em DVD-R, ar quivado 

em pasta própria no Setor Legislativo desta Casa de  Leis. 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. 002/2019 em 1º turno de votação nominal, confor me 

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

Regimento Interno, o mesmo foi REJEITADO por 06 votos 

contrários dos Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Carl os 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 



Evarde, Nivaldo Aparecido Ribeiro e Tiago Soares da  Silva 

contra 03 votos favoráveis dos Vereadores Almir Mar ini, 

Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Abe. 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 Luciano Bersani, Yukio Abe, Tiago 

Soares da Silva, Almir Marini e Carlos Weverton Ort ega 

Sanches fizeram uso da palavra, as quais estão regi stradas 

em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor Legis lativo 

desta Casa de Leis. Na sequência, o Senhor Presiden te 

solicitou ao Vereador Luciano Bersani, para que pro ceda a 

leitura do trecho bíblico na próxima sessão ordinár ia e em 

seguida convocou os Senhores Vereadores para a próx ima 

Sessão Ordinária a realizar-se em 20 de Maio de 201 9, às 

20h00min horas, e declarou encerrada a presente Ses são 

Ordinária. Eu, _______________________ ( ALMIR MARINI  – 

Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  Sala das 

Sessões “Doutor Gerson Gonçalves”, 13 de Maio de 20 19. 

 

 

 

_______________________________ ______ ____________________________                          

CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES         WELLINGTON D E BRITO DE OLIVEIRA      

                     Presidente                   2º Secretário   
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