
 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020. No décimo 

terceiro dia do mês de Outubro 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 Matias dos Santos Evarde e a presença 

dos demais Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida, o 

Senhor Presidente determinou ao Vereador Tiago Soares da 

Silva, que fizesse a leitura de um trecho bíblico. Na 

sequência, o Presidente determinou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da 20ª Sessão Ordinária 

realizada em 05 de novembro de 2020, 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 das 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO PREFEITO: Ofício nº 303/2020, 

assunto: Resposta do Requerimento nº 050/2020 – Reforma Paço 

Municipal e Rodoviário de autoria do Vereador Afonso Carlos 

Zuin. 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 056/2020, PROCESSO Nº 280/2020, 

de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, que 

requer a Mesa Diretora, na forma regimental, que seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, no sentido que preste 

informações à essa Casa de Leis a respeito do seguinte 

assunto: Considerando a última licitação realizada para 

recolhimento e transbordo do lixo no nosso município no 

nosso município, bem como a possível realização de “rampa” 

para que os caminhões descarreguem diretamente nos 

containers, e assim, não mais contamine o solo e evite o uso 

de pá carregadeira do município, requere-se: A) existe algum 

planejamento para que essa obra seja realizada e se sim, 

qual o prazo para sua execução? B) Quais os gastos com o 



 

recolhimento e o transbordo do lixo nos últimos 36 meses, 

discriminados por cada mês. Após a leitura, o Senhor 

Presidente colocou o Requerimento n.º 056/2020 em discussão, 

nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. Colocado o 

Requerimento n.º 056/2020 em votação, foi a mesmo aprovado 

por unanimidade de votos pelos Vereadores presentes na 

sessão; REQUERIMENTO N.º 057/2020, PROCESSO Nº 281/2020, de 

autoria do Vereador Wellington de Brito de Oliveira, que 

requer a Mesa Diretora, na forma regimental, que seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que preste 

esclarecimento à essa Casa de Leis com relação aos aparelhos 

de ar-condicionado que, segundo informado por munícipes de 

nossa cidade, estão sendo retirados de alguns setores de 

atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro 2ª 

Aliança, município de Mirandópolis-SP. Após a leitura, o 

Senhor Presidente colocou o Requerimento n.º 057/2020 em 

discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Colocado o Requerimento n.º 057/2020 em votação, foi a 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 134/2020, PROCESSO N.º 

282/2020, de autoria do Vereador Afonso Carlos Zuin, para 

que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, que 

determine ao departamento competente que viabilize o 

conserto de forma urgente, para o funcionamento das linhas 

telefônicas fixas de números 3701-9016 e 3701-9018, que 

atendem respectivamente as UBS dos bairros Jardim Aeroporto 

e Vale do Sol, Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 135/2020, 

PROCESSO N.º 283/2020, de autoria do Vereador Afonso Carlos 

Zuin, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 

que determine ao departamento competente a compra de um 

aparelho PABX a ser instalado na Unidade Básica “Yoshito 

Kanzawa” para a linha telefônica fixa (3701-4002) com 

extrema urgência; INDICAÇÃO N.º 136/2020, PROCESSO N.º 

284/2020, de autoria do Vereador Afonso Carlos Zuin, para 

que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, que 

providencie a priori o dimensionamento de carga elétrica 



 

(troca ou adequação do padrão de energia) e a posteriori a 

instalação de um ar condicionado na sala odontológica do 

Centro de Saúde Dr. Yoshito Kanzawa “Postão”, bem como a 

religação do ar condicionado da sala  de espera do Pronto 

Atendimento, localizado na Avenida Dr. Raul da Cunha Bueno, 

628, Centro, Mirandópolis-SP. Ressalta-se que a referida 

solicitação foi feita através da indicação nº 100/2019 de 

11/11/2019 e até o presente momento não foi atendida; 

INDICAÇÃO N.º 137/2020, PROCESSO N.º 285/2020, de autoria do 

Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, para que seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe ao 

popular “lixão” equipe devidamente paramentada e 

especializada para realizar o conserto da cerca com tela na 

área de desembarque e embarque do lixo; o recolhimento das 

sacolas plásticas espalhados por toda a área, a retirada do 

container que se encontra tombado e carregado de lixo; a 

realização de obra que vise diminuir ou impedir possível 

incêndio; a construção de local adequado, bem como o 

fornecimento de EPIs para o vigilante e ainda, outras 

medidas que julgar necessário para diminuir o impacto 

ambiental naquele local; INDICAÇÃO N.º 138/2020, PROCESSO 

N.º 286/2020, de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 

Sanches, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal, que seja realizado a limpeza dos bueiros, guias e 

valetas no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, destinados 

ao escoamento das águas pluviais em virtude de  aproximarmos 

do período das chuvas; INDICAÇÃO N.º 139/2020, PROCESSO N.º 

287/2020, de autoria do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro, 

para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, no 

sentido de adquirir e instalar aparelhos de ar-condicionado 

nas salas de aula da Escola Municipal Professora Ebe Aurora 

Fernandes Marcos, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 

1123, Bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, município de 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 140/2020, PROCESSO N.º 

288/2020, de autoria do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro, 

para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, no 

sentido de adquirir e instalar aparelhos de ar-condicionado 

nas salas de aula da Escola Municipal Professor Hélio Faria 

localizada na Rua Anchieta, nº 720, Bairro Paulicéia, 



 

município de Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 141/2020, 

PROCESSO N.º 289/2020, de autoria do Vereador Nivaldo 

Aparecido Ribeiro, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal, no sentido de adquirir e instalar aparelhos de 

ar-condicionado nas salas de aula da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Harumi Kitahara, localizada na rua 

Lussanvira, nº  639, bairro Primeira Aliança município de 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 142/2020, PROCESSO N.º 

290/2020, de autoria do Vereador Tiago Soares da Silva, para 

que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido 

de estudar a possibilidade de transferir os atendimentos dos 

moradores do Assentamento Florestan Fernandes para a UBS 

“Yoshito Kanzawa”, pois é alegado que eles estão sendo 

atendidos na UBS “Nelson Yurasseck”, bairro Amandaba, 

Mirandópolis-SP; INDICAÇÃO N.º 143/2020, PROCESSO N.º 

291/2020, de autoria do Vereador Wellington de Brito de 

Oliveira, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal, que determine ao órgão competente a instalação de 

01 (um) redutor de velocidade (Lombada), na Rua Hermenegildo 

Benez, Bairro Jardim São Lourenço de Fátima, Mirandópolis-

SP. Em prosseguimento, o Senhor Presidente determinou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da MOÇÃO DE 

APLAUSOS apresentada pelo Senhor Vereador: MOÇÃO DE APLAUSOS 

N.º 028/2020, PROCESSO N.º 292/2020, de autoria do Vereador 

Wellington de Brito de Oliveira, ao ilustre Capitão da 

Policia Militar GILBERTO ISSAO BUENO SEKIME, em 

reconhecimento ao efetivo, sério, dedicado e relevantes 

serviços prestados em favor da segurança de toda comunidade 

mirandopolense. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou 

a Moção de Aplausos n.º 028/2020 em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador Wellington de Brito de Oliveira, a qual 

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

Setor Legislativo desta Casa de Leis. Colocada a Moção de 

Aplausos n.º 028/2020 em votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o 

Senhor Presidente informou 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 Setembro de 2020 da Câmara Municipal de 



 

Mirandópolis. Não havendo mais nada a tratar no EXPEDIENTE 

da presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou a PALAVRA 

PARA EXPLICAÇÃO SOBRE A MATÉRIA LIDA: Somente o Vereador 

Nivaldo Aparecido Ribeiro fez uso da palavra, a qual está 

registrada 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. Não 

havendo nada a tratar na Ordem do Dia da presente Sessão, o 

Senhor Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO 

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

Carlos Weverton Ortega Sanches, Afonso Carlos Zuin e 

Wellington de 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 Nivaldo Aparecido 

Ribeiro, 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 

19 de Outubro 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”, 13 de Outubro de 2020. 

 

 

_______________________________ __________________________________                          

WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA                YUKIO ABE   

                     Presidente                   2º Secretário 
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