
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019.  No nono 

dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenov e, às 

vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mirand ópolis 

sob a Presidência do Vereador LUCIANO BERSANI, 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 Matias dos Santos  Evarde, 

que fizesse a leitura de um trecho bíblico. Na sequ ência, 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 determinou ao Pr imeiro 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI nº. 

023/2019, PROCESSO Nº. 153/2019,  de autoria do Prefeito 

Municipal Interino Carlos Weverton Ortega Sanches, que 

autoriza o poder executivo a outorgar a concessão d o direito 

real de uso da incubadora de empresas e dá 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 023/2019. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 023/2019  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Dando 

prosseguimento, o Senhor Presidente Interino determ inou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do REQUERIMENTO 

N.º 020/2019, PROCESSO Nº 154/2019 , de autoria dos 

Vereadores Afonso Carlos Zuin e Almir Marini , que requer a 

Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficia do o 

Senhor Prefeito Municipal Interino, no sentido de i nformar a 

esta Casa de Leis sobre a real responsabilidade de 

infraestrutura como asfalto, implantação de Caixa d ’Água 

entre outros no prolongamento da Avenida Dr. Raul d a Cunha 

Bueno (próximo a Escola Sesi) onde existe um empree ndimento 

residencial com divulgação de responsabilidade da e mpresa 



LOMY engenharia. Após a leitura, o Senhor President e 

Interino colocou o Requerimento n.º 020/2019 em dis cussão. O 

Vereador Almir Marini fez uso da palavra, a qual es tá 

registrada em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor 

Legislativo desta Casa de Leis. Colocado o Requerim ento n.º 

020/2019 em votação, foi a mesmo aprovado por unani midade de 

votos pelos Vereadores presentes na sessão. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente Int erino 

determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a lei tura da 

INDICAÇÃO apresentada nesta Casa de Leis pelo Senhor 

Vereador: INDICAÇÃO N.º 080/2019, PROCESSO N.º 155/2019 , de 

autoria do Vereador Wellington de Brito de Oliveira , para 

que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal Inter ino, no 

sentido do mesmo tomar as providências necessárias junto ao 

Departamento de Obras para que seja realizada a pav imentação 

asfáltica da Rua Emílio Bertuzo, no bairro Jardim S anta 

Rosa, município de Mirandópolis-SP. Em seguida, o S enhor 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura da MOÇÃO DE APOIO apresentada pelo Senhor Vereador: 

MOÇÃO DE APOIO N.º 027/2019, PROCESSO N.º 156/2019 , de 

autoria do Vereador Almir Marini e demais Vereadore s, aos 

Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo, visl umbrando 

o reconhecimento constitucional advindo pela aprova ção da 

PEC 372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que 

transforma Agentes de Segurança Penitenciários em P olicias 

Penais. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou  a Moção 

de Apoio n.º 027/2019 em discussão. O Vereador Almi r Marini 

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 Apoio n.º 027/2019 em votação, 

foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em s eguida, o 

Senhor Presidente Interino determinou ao Primeiro S ecretário 

que fizesse a leitura da MOÇÃO DE APLAUSO apresentada pelo 

Senhor Vereador: MOÇÃO DE APLAUSO N.º 028/2019, PROCESSO N.º 

157/2019 , de autoria do Vereador Luciano Bersani, para Marc o 

Antonio Madeira, proprietário da BARBEARIA MADEIRA’ S CLUB, 

pela qualidade no atendimento, pelo empreendimento inovador 

no ramo de Barbearia e por colaborar com o desenvol vimento 

do comércio local. Após a leitura, o Senhor Preside nte 



colocou a Moção de Aplauso n.º 028/2019 em discussã o. O 

Vereador Luciano Bersani fez uso da palavra, a qual  está 

registrada em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor 

Legislativo desta Casa de Leis. Colocada a Moção de  Aplauso 

n.º 028/2019 em votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos. Não havendo mais nada a trata r no 

EXPEDIENTE da presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou 

a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A MATÉRIA LIDA:  Nenhum 

Vereador desejou fazer uso da palavra. Em seguida, o 

Presidente Interino suspendeu a sessão por quinze m inutos de 

acordo com o artigo 157, parágrafo Único do Regimen to 

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

Presidente Interino determinou a chamada regimental  de 

acordo com os Artigos 163 e 164, Parágrafo 1º do Re gimento 

Interno onde se constatou a presença de todos os Ve readores 

presentes desde o início da Sessão. Dando continuid ade aos 

trabalhos, o Senhor Presidente Interino determinou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI 

nº. 023/2019, PROCESSO Nº 153/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal Interino Carlos Weverton Ortega Sanches, que 

autoriza o poder executivo a outorgar a concessão d o direito 

real da incubadora de empresas e dá outras providên cias. Em 

seguida o Vereador Matias dos Santos Evarde solicit ou, 

através de Requerimento verbal, a dispensa da leitu ra do 

Projeto de Lei n.º 023/2019 constante da Ordem do D ia da 

presente sessão, uma vez que já é de conhecimento d os 

Senhores Vereadores desta Casa de Leis. Colocado o 

Requerimento verbal do Vereador Matias dos Santos E varde em 

discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da pal avra. 

Colocado o Requerimento verbal do Vereador Matias d os Santos 

Evarde em votação, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos dos Vereadores presentes na sessão. Na sequên cia, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º Secretário que f izesse a 

leitura do REQUERIMENTO Nº 021/2019, PROCESSO Nº 158/2019 , 

de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa de L eis: 

Afonso Carlos Zuin, José Jairo Amorim e Wellington de Brito 

de Oliveira, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao PROJETO 

DE LEI nº 023/2019 . Em seguida, o Senhor Presidente Interino 

informou que o Requerimento de Urgência Especial nã o sofrerá 



discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada p elos 

líderes das bancadas partidárias, pelo prazo impror rogável 

de cinco minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso 

III do Regimento Interno. Informou ainda que, o Req uerimento 

de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de 

“quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, confor me 

disposto no Artigo 193, Inciso III do Regimento Int erno. 

Colocado o Requerimento nº 021/2019 em votação nomi nal, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inci so III do 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, José Jairo Amorim, Luciano Bersani, Matias dos 

Santos Evarde, Nivaldo Aparecido Ribeiro, Tiago Soa res da 

Silva, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Abe.  Na 

sequência, o Senhor Presidente Interino nomeou o Ve reador 

Tiago Soares da Silva Relator Especial do Projeto d e Lei nº 

023/2019, de acordo com o Artigo 194 do Regimento I nterno e 

suspendeu a sessão pelo prazo de 30 (trinta) minuto s, para 

elaboração do parecer escrito ou oral do Relator Es pecial do 

Vereador Tiago Soares da Silva, de acordo com o Art igo 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 Tiago Soares da Silva . Após a 

leitura do parecer favorável, o Senhor Presidente i nformou 

que o Projeto de Lei nº 023/2019 será deliberado po r maioria 

simples conforme disposto no Artigo 53, § 1º, Regim ento 

Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 023/2019 em d iscussão, 

nenhum Vereador fez uso da palavra. Em seguida, o S enhor 

Presidente Interino determinou ao 1º secretário que  fizesse 

a chamada regimental, de acordo com o Artigo 249, p arágrafo 

2º do Regimento Interno, para verificação de quórum , onde 

constatou a presença de todos os vereadores present es desde 

o início da sessão. Colocado o Projeto de Lei nº 02 3/2019 em 

votação simbólica, de acordo com o Artigo 253, § 1º , 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos. Por fim, o Senhor Presidente Interino encami nhou o 

Projeto de Lei nº 023/2019 ao Setor Legislativo par a que 

providencie o competente Autógrafo. Não havendo mai s nada a 

tratar na Ordem do Dia da presente Sessão, o Senhor  



Presidente Interino franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Os Vereadores Tiago Soares da Silva, Matias dos 

Santos Evarde, Yukio Abe, Nivaldo Aparecido Ribeiro  

(concedeu uma aparte ao Vereador Tiago Soares da Si lva) e 

Luciano Bersani fizeram uso da palavra, as quais es tão 

registradas em DVD-R, arquivado em pasta própria no  Setor 

Legislativo desta Casa de Leis. Na sequência, o Sen hor 

Presidente Interino solicitou ao Vereador Nivaldo A parecido 

Ribeiro, para que proceda a leitura do trecho bíbli co na 

próxima sessão ordinária e em seguida convocou os S enhores 

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

16 de Setembro de 2019, às 20h00min horas, e declar ou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. Eu, 

_______________________ ( ALMIR MARINI  – Primeiro 

Secretário), lavrei a presente Ata.  Sala das Sessõ es 

“Doutor Gerson Gonçalves”, 09 de Setembro de 2019. 

 

 

 

_______________________________ ______ ____________________________                

LUCIANO BERSANI                        WELLINGTON D E BRITO DE OLIVEIRA      

 Presidente Interino      2º Secretário   
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