
 

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020. No nono 

dia do mês de Novembro 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 presença de 

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

Presidente determinou ao Vereador Afonso Carlos Zuin, que 

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

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da 23ª Sessão Ordinária realizada em 03 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 do REQUERIMENTO apresentado nesta Casa de 

Leis pelo Senhor Vereador: REQUERIMENTO N.º 064/2020, 

PROCESSO Nº 321/2020, de autoria dos Vereadores Almir Marini 

e Wellington de Brito de Oliveira, que requer a Mesa 

Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor 

Prefeito Municipal, que informe a essa Casa de Leis sobre o 

andamento das propostas de recursos federias de números 18-

006, 19-005, 19-004, 19-007 e 19-009, que somam um valor de 

R$ 899.905,00 (oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e 

cinco reais), referentes a aquisição de equipamentos e  

materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), bem como aquisição de uma VAN adaptada para atender a 

Saúde de nosso município, conseguidos por esses vereadores 

junto ao Deputado Evandro Gussi (arquivo detalhado dos 

recursos em anexo. Após a leitura, o Senhor Presidente 

colocou o Requerimento n.º 064/2020 em discussão, nenhum 

Vereador desejou fazer uso da palavra. Colocado o 

Requerimento n.º 064/2020 em votação, foi a mesmo aprovado 

por unanimidade de votos pelos Vereadores presentes na 

sessão; REQUERIMENTO N.º 065/2020, PROCESSO Nº 322/2020, 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 

Casa de Leis qual a regulamentação imposta a  “Carreta 

Furacão” (caminhão que transporta crianças nas ruas de nossa 

cidade como oferta de passeio, com música alta e pessoas 

trajadas de super heróis ou outros); nesse sentido, 

questiona-se : 1 - Qual o horário de funcionamento? 2- Qual 

a lotação permitida? 3 - Quais os meios de prevenção 

adotados frente a pandemia corona vírus? 4 - Qual o volume 

do som permitido? 5 - O fato de seguir quase sempre a mesma 

rota, ou seja, passando diversas vezes pelas mesmas 

residências, com som alto e luzes, incomodando crianças, 

idosos e animais, é permitido perante o código de postura 

municipal? 6 - Frente as regras impostas pelo governo 

estadual, a carreta furacão estaria liberada para exercer 

suas atividades no nosso município? 7 - A fiscalização de 

tal passeio está sendo realizada? E por quem?. Após a 

leitura, o Senhor Presidente colocou o Requerimento n.º 

065/2020 em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da 

palavra. Colocado o Requerimento n.º 065/2020 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 

159/2020, PROCESSO N.º 323/2020, 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 da EMEI “Parque 

Infantil Savero Tramonte, localizado na Rua D. Pedro I, nº 

1268, centro, município de Mirandópolis/SP; INDICAÇÃO N.º 

160/2020, PROCESSO N.º 324/2020, de autoria do Vereador 

Nivaldo Aparecido Ribeiro, para que seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal, no sentido de adquirir e instalar 

aparelho de ar-condicionado nas salas da EMEI do Bairro 

Amandaba, localizada na Rua Olímpia Golfeto dos Santos, nº 

281, no bairro Amandaba, município de Mirandópolis/SP. Na 

sequência, o Senhor Presidente determinou 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 034/2020, PROCESSO N.º 

325/2020, de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 

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

pelo falecimento do Senhor CLAUDIO LUIZ PASCHOAL, ocorrido 

em 30/10/2020; MOÇÃO DE PESAR POR FALECIMENTO N.º 035/2020, 

PROCESSO N.º 326/2020, de autoria do Vereador Carlos 

Weverton Ortega Sanches com apoio de todos os Vereadores 

desta Casa de Leis, pelo falecimento do Senhor ODERCIO 

BIZAIO, ocorrido em 01/11/2020; MOÇÃO DE PESAR POR 

FALECIMENTO N.º 036/2020, PROCESSO N.º 327/2020, de autoria 

do Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro com apoio de todos os 

Vereadores desta Casa de Leis, pelo falecimento do Senhor 

JOÃO ANTONIO DA SILVA, ocorrido em 21/10/2020. 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 outubro 

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: Ninguém fez uso da palavra.  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 ao Primeiro Secretário que fizesse 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: Ninguém fez uso da palavra. Na sequência, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Almir Marini, 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 16 de Novembro 

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”, 09 de Novembro de 

2020. 

 

 

_______________________________ __________________________________                          

WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA                YUKIO ABE   

                     Presidente                   2º Secretário 
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