
 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2020. No décimo 
sexto do mês de março do ano de dois mil e vinte, às vinte 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mirandópolis sob a 
Presidência do Vereador WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA, e 
secretariado pelo Primeiro Secretário, Vereador AFONSO 
CARLOS ZUIN. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente 
determinou a chamada nominal de acordo com os Artigos 144 e 
158 do Regimento Interno, onde se constatou a ausência do 
Vereador NIVALDO APARECIDO RIBEIRO e a presença dos demais 
Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor 
Presidente determinou ao Vereador Luciano Bersani, que 
fizesse a leitura de um trecho bíblico. Na sequência, o 
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fizesse 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 Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI nº. 
021/2020, PROCESSO Nº. 047/2020, de autoria do Prefeito 
Municipal, que ratifica as alterações realizadas no 
protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de 
consórcio público do consórcio intermunicipal do extremo 
noroeste de São Paulo – CIENSP e da outras providências. 
Após a leitura, o Senhor Presidente informou que o Setor 
Jurídico desta Casa de Leis opinou pela legalidade da 
presente propositura, conforme parecer anexado ao Projeto de 
Lei nº 021/2020. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou 
o Projeto de Lei nº. 021/2020 ao Setor Legislativo para as 
providências cabíveis. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura do PROJETO DE LEI nº. 022/2020, PROCESSO 
Nº. 048/2020, de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 
Sanches, que institui o Dia da Imigração Japonesa ao 
calendário oficial de datas e eventos do Município de 
Mirandópolis.  Após a leitura, o Senhor Presidente informou 
que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela 
legalidade da presente propositura, conforme parecer anexado 
ao Projeto de Lei nº 022/2020. Em seguida, o Senhor 
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Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 022/2020 ao Setor 
Legislativo para as providências cabíveis. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente determinou 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos 
REQUERIMENTOS apresentados nesta Casa de Leis pelos Senhores 
Vereadores: REQUERIMENTO N.º 007/2020, PROCESSO Nº 049/2020, 
de autoria do Vereador Afonso Carlos Zuin, que requer a Mesa 
Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal, no sentido de informar sobre os veículos 
de nº 183 e 184 que atendem o Departamento de Saúde, sendo o 
nº 183 parado por falta de para-choque e o nº 184 circulando 
na ambulância 24 horas sem ar condicionado. Sabendo que a 
Lei nº 2998/2020 foi sancionada, isso nos faz responsáveis 
em cobrar a avaliação mensal “ficha cadastral mensal” de 
cada veículo para acompanharmos as condições da frota do 
Poder Executivo. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou 
o Requerimento n.º 007/2020 em discussão, nenhum Vereador 
desejou fazer uso da palavra. Colocado o Requerimento n.º 
007/2020 em votação, foi a mesmo aprovado por unanimidade de 
votos pelos Vereadores presentes na sessão; REQUERIMENTO N.º 
008/2020, PROCESSO Nº 050/2020 de autoria do Vereador Afonso 
Carlos Zuin, que requer a Mesa Diretora, na forma 
regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que informe a esta Casa de Leis a respeito do projeto 
arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma de início, meio e término das obras de reforma do 
Paço Municipal e Estação Rodoviária, conforme acordado em 
reunião para liberação do recurso federal, e caso já tenha 
ocorrido o processo licitatório, o resultado da empresa 
vencedora para que essa Casa de Leis possa acompanhar todo o 
processo da referida reforma. Após a leitura, o Senhor 
Presidente colocou o Requerimento n.º 008/2020 em discussão, 
nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. Colocado o 
Requerimento n.º 008/2020 em votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade de votos pelos Vereadores presentes na 
sessão; REQUERIMENTO N.º 009/2020, PROCESSO Nº 051/2020 de 
autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, que 
requer a Mesa Diretora, na forma regimental, que seja 
oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que informe a esta 
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Casa de Leis quais as providências adotadas para o adequado 
funcionamento e utilização do CASTRAMÓVEL, recebido pelo 
município, através do Deputado Federal Ricardo Izar a pedido 
desse vereador que subscreve, uma vez que adotamos à época 
de nossa gestão interina várias medidas necessárias para a 
regularização do mesmo, esperançosos, de em breve, contar 
com mais esse ganho para a causa animal. Após a leitura, o 
Senhor Presidente colocou o Requerimento n.º 009/2020 em 
discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 
Colocado o Requerimento n.º 009/2020 em votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade de votos pelos Vereadores presentes 
na sessão. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura das INDICAÇÕES apresentadas nesta Casa de Leis pelos 
Senhores Vereadores: INDICAÇÃO N.º 016/2020, PROCESSO N.º 
052/2020, de autoria do Vereador Almir Marini, para que seja 
oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que determine ao órgão 
competente a instalação de 01 (um) redutor de velocidade 
(Lombada), na altura do numero 261 da Rua João Zini, Portal 
dos Nobres, Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 017/2020, 
PROCESSO N.º 053/2020, de autoria do Vereador Almir Marini, 
para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, para que 
tome as medidas necessárias para a recuperação da estrada 
municipal que liga o bairro Segunda Aliança, município de 
Mirandópolis-SP ao bairro Formosa, município de Guaraçai, 
pois no trecho que pertence ao nosso município, há 06 (seis) 
poças d’água que ocasionam transtornos; INDICAÇÃO N.º 
018/2020, PROCESSO N.º 054/2020, de autoria do Vereador 
Almir Marini, para que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, para que tome as medidas necessárias para a 
retirada de 02 (dois) veículos abandonados ao lado do número 
684, na Av. Planador, bairro Jardim Aeroporto, município de 
Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 019/2020, PROCESSO N.º 
055/2020, de autoria do Vereador Tiago Soares da Silva, para 
que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, para que 
providencie o recapeamento asfáltico na Rua Eliza de 
Oliveira Souza, bairro Amandaba, no município de 
Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 020/2020, PROCESSO N.º 
056/2020, de autoria do Vereador Tiago Soares da Silva, para 
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que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, no sentido 
tomar as medidas cabíveis junto ao Departamento de Água e 
Esgoto – SAAEM, visando à criação de níveis ou a redução do 
custo de ligação de água e esgoto; INDICAÇÃO N.º 021/2020, 
PROCESSO N.º 057/2020, de autoria do Vereador Tiago Soares 
da Silva, para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal 
que proponha ao Departamento de Água e Esgoto – SAAEM, a 
possibilidade da troca da rede adutora da Rua Regente Feijó 
entre o cruzamento das Ruas Rafael Pereira e Rua Nove de 
Julho, Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 022/2020, PROCESSO N.º 
058/2020, de autoria do Vereador Wellington de Brito de 
Oliveira, para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal 
que determine ao órgão competente que realize a construção 
de uma cobertura para estacionamento de veículos na Creche 
“Graciosa Miloch Nozela”, bairro Jardim Aeroporto, município 
de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 023/2020, PROCESSO N.º 
059/2020, de autoria do Vereador Wellington de Brito de 
Oliveira, para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal 
que determine ao órgão competente que realize uma operação 
tapa buracos na altura do número 1036 da Rua Bahia, Bairro 
Centro, Mirandópolis; INDICAÇÃO N.º 024/2020, PROCESSO N.º 
060/2020, de autoria dos Vereadores Wellington de Brito de 
Oliveira e Matias dos Santos Evarde, para que seja oficiado 
o Senhor Prefeito Municipal, que determine ao órgão 
competente que realiza uma operação tapa buracos entre os 
bairros 1ª e 3ª Aliança, município de Mirandópolis. 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 004/2020, PROCESSO N.º 
061/2020, de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 
Sanches com apoio de todos os Vereadores desta Casa de Leis, 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO MORO, ocorrido em 
24/02/2020. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: Ofício 
nº 1343/2019/GIGOV/PP - assunto: Contrato de Repasse 
celebrado entre o Município de Mirandópolis e a Caixa 
Econômica Federal – JOSÉ CARLOS SIMÕES (Coordenador de 
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Filial); Ofício nº 1346/2019/GIGOV/PP - assunto: Contrato de 
Repasse celebrado entre o Município de Mirandópolis e a 
Caixa Econômica Federal – JOSÉ CARLOS SIMÕES (Coordenador de 
Filial); Ofício SRM nº 1881/2019 - assunto: Resposta 
referente ao Of. Nº 127/2019/CMM/SP à Moção de Apoio aos 
Agentes Penitenciários de São Paulo pela Aprovação da PEC 
372/2017, que transforma Agentes de Segurança Penitenciários 
em Policiais Penais – Secretária de Desenvolvimento 
Regional; Ofício nº 031/2020 e MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2020 
- assunto: Moção nº 001/2020, Repúdio à inclusão da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos no rol de Empresas a 
serem privatizadas, conforme consta no Programa de Parcerias 
e Investimentos – Câmara Municipal de Guararapes; AFITESP – 
Associação dos Funcionários da Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo – assunto: Moção de Apoio às 
reivindicações dos Trabalhadores da Fundação ITESP; ATO GP 
Nº 04/2020 Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 
assunto – dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
covid-19. Não havendo mais nada a tratar no EXPEDIENTE da 
presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou a PALAVRA 
PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A MATÉRIA LIDA: Os Vereadores Carlos 
Weverton Ortega Sanches (concedeu uma aparte ao Vereador 
Tiago Soares da Silva) e Almir Marini fizeram uso da 
palavra, as quais estão registradas em DVD-R, arquivado em 
pasta própria 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 
Interno. ORDEM DO DIA:- Reaberta a Sessão, o Senhor 
Presidente determinou a chamada regimental de acordo com os 
Artigos 163 e 164, Parágrafo 1º do Regimento Interno onde se 
constatou a presença de todos os Vereadores presentes desde 
o início da Sessão. Na sequência, o Senhor Presidente 
determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura PROJETO DE 
LEI Nº. 021/2020 – PROCESSO Nº__047/2020, de autoria do 
Prefeito Municipal Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo, 
que ratifica as alterações realizadas no protocolo de 
intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público 
do consórcio intermunicipal do extremo noroeste de São Paulo 
– CIENSP e da outras providências. Em seguida o Vereador 
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Luciano Bersani solicitou, através de Requerimento verbal, a 
dispensa da leitura do Projeto de Lei n.º 021/2020 constante 
da Ordem do Dia da presente sessão, uma vez que já é de 
conhecimento dos Senhores Vereadores desta Casa de Leis. 
Colocado o Requerimento verbal do Vereador Luciano Bersani 
em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 
Colocado o Requerimento verbal do Vereador Luciano Bersani 
em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos 
dos Vereadores presentes na sessão. Na sequência, o Senhor 
Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 
do REQUERIMENTO Nº 010/2020, PROCESSO Nº 062/2020, de 
autoria dos seguintes Vereadores desta Casa de Leis: Almir 
Marini, Luciano Bersani e Yukio Abe, no qual requerem a 
URGÊNCIA ESPECIAL ao PROJETO DE LEI nº 021/2020. Em seguida, 
o Senhor Presidente informou que o Requerimento de Urgência 
Especial não sofrerá discussão, mas sua votação poderá ser 
encaminhada pelos líderes das bancadas partidárias, pelo 
prazo improrrogável de cinco minutos, conforme disposto no 
artigo 193, inciso III do Regimento Interno. Informou ainda 
que, o Requerimento de Urgência Especial depende, para a sua 
aprovação de “quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, 
conforme disposto no Artigo 193, Inciso III do Regimento 
Interno. Colocado o Requerimento nº 010/2020 em votação 
nominal, conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, 
inciso III do Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade de votos pelos seguintes vereadores: Afonso 
Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, 
Luciano Bersani, Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da 
Silva, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na 
sequência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Yukio Abe 
Relator Especial do Projeto de Lei nº 021/2020, 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 Vereador 
Yukio Abe, de acordo 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 informou que o Projeto de Lei 
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nº 021/2020 será deliberado por maioria simples conforme 
disposto no Artigo 53, § 1º, Regimento Interno. Colocado o 
Projeto de Lei nº 021/2020 em discussão, nenhum Vereador fez 
uso da palavra. Em seguida, o Senhor Presidente determinou 
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. Colocado o 
Projeto de Lei nº 021/2020 em votação simbólica, de acordo 
com o Artigo 253, § 1º, Regimento Interno, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o Senhor 
Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 021/2020 ao Setor 
Legislativo para as providências cabíveis. Não havendo mais 
nada a tratar na Ordem do Dia da presente Sessão, o Senhor 
Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO PESSOAL:  Os 
Vereadores Yukio Abe, Almir Marini, Afonso Carlos Zuin, 
Carlos Weverton Ortega Sanches e Wellington e Brito de 
Oliveira fizeram uso da palavra, as quais estão registradas 
em DVD-R, arquivado em pasta própria no Setor Legislativo 
desta Casa de Leis. Na sequência, o Senhor Presidente 
solicitou ao Vereador Matias dos Santos Evarde, para que 
proceda a leitura do trecho bíblico na próxima sessão 
ordinária e em seguida convocou os Senhores Vereadores para 
a próxima Sessão Ordinária a realizar-se em 06 de Abril de 
2020, às 20h00min horas, e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária. Eu, _______________________ (AFONSO CARLOS 
ZUIN – Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  Sala 
das Sessões “Doutor Gerson Gonçalves”, 16 de Março de 2020. 
 
 
_______________________________ __________________________________                          
WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA                YUKIO ABE   
                     Presidente                   2º Secretário 

=============================================================================  
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