
 

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022. No décimo 

segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e 

dois, às vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Mirandópolis sob a Presidência do Vereador AFONSO CARLOS 

ZUIN, e secretariado pela Primeira Secretária, Vereadora 

MÔNICA MACHADO IJICHI. 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 José 

Benedito Brufatto, que fizesse a leitura de um trecho 

bíblico. Na sequência, o Presidente determinou a Primeira 

Secretária 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 a Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 

REQUERIMENTOS apresentados nesta Casa de Leis pelos Senhores 

Vereadores: REQUERIMENTO N.º 076/2022, PROCESSO Nº 257/2022, 

de autoria dos Vereadores Ederson Pantaleão de Souza, 

Emerson Carvalho Souza, José Benedito Brufatto e Magali 

Maziero Rodrigues, que requer a Mesa Diretora, na forma 

regimental que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, , 

para que forneça a esta Casa de Leis as seguintes 

informações e documentos comprobatórios relacionados ao 

funcionamento do Consórcio Intermunicipal do Extremo 

Noroeste de São Paulo (CIENSP), no período de janeiro a 

novembro de 2022: cópia do contrato, bem como que seja 

esclarecido como são feitas as contratações e seleções dos 

profissionais; esclareça como funciona o rodízio dos 

funcionários contratados, pois é de conhecimento que por 

ordens judiciais, houve mudanças em seu edital; que forneça 

o controle de ponto de todos os profissionais, especificando 

todas as horas extras pagas a esses profissionais; forneça a 

escala e carga horária de toda a equipe de enfermagem 

incluindo técnicos, auxiliares e enfermeiros; forneça a 

escala e toda carga horária dos médicos, especificando suas 

especialidades; forneça a escala e toda carga horária dos 



 

profissionais contratados pelo CIENSP que atuam no Núcleo de 

Especialidades de Saúde de Mirandópolis (NES). Após a 

leitura, o Senhor Presidente colocou o Requerimento n.º 

076/2022 em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da 

palavra. Colocado o Requerimento n.º 076/2022 em votação, 

foi o mesmo aprovado por 08(oito) votos favoráveis pelos 

Vereadores Afonso Carlos Zuin, Claudio Gomes da Silva, 

Ederson Pantaleão de Souza, Emerson Carvalho Souza, José 

Benedito Brufatto, Magali Maziero Rodrigues, Mônica Machado 

Ijichi e Roberto Gonçalves e 01 (um) voto contrário do 

Vereador Tiago Soares da Silva; REQUERIMENTO N.º 077/2022, 

PROCESSO Nº 267/2022, de autoria dos Vereadores, Ederson 

Pantaleão de Souza, Emerson Carvalho Souza, José Benedito 

Brufatto e Magali Maziero Rodrigues, que requer a Mesa 

Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor 

Prefeito Municipal, para que forneça informações do processo 

licitatório que envolve a Reforma e Ampliação do Paço 

Municipal, localizado na Rua Das Nações Unidas, nº. 400, 

Centro. Especificamente, forneça a essa Casa de Leis cópias 

de todo processo licitatório, incluindo as empresas 

participantes da licitação e a empresa vencedora do certame, 

dotação orçamentária, medições da obra, notas de empenhos, 

eventuais termos aditivos, cronograma físico-financeiro, 

liquidações, entre outras informações pertinentes. Após a 

leitura, o Senhor Presidente colocou o Requerimento n.º 

077/2022 em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da 

palavra. Colocado o Requerimento n.º 077/2022 em votação, 

foi o mesmo aprovado por 08(oito) votos favoráveis pelos 

Vereadores Afonso Carlos Zuin, Claudio Gomes da Silva, 

Ederson Pantaleão de Souza, Emerson Carvalho Souza, José 

Benedito Brufatto, Magali Maziero Rodrigues, Mônica Machado 

Ijichi e Roberto Gonçalves e 01 (um) voto contrário do 

Vereador Tiago Soares da Silva. 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 Senhor 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 1ª 



 

Secretária 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. Dando continuidade aos trabalhos, 

o Senhor Presidente determinou a Primeira Secretária que 

fizesse a leitura do RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 

2022, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis. Após a 

leitura do referido Relatório, o Senhor Presidente solicitou 

ao Setor Legislativo que afixe cópia do Relatório de 

Atividades do exercício de 2022 no Mural desta Casa de Leis, 

bem como publique no site da Câmara Municipal de 

Mirandópolis. Não havendo mais nada a tratar na Ordem do Dia 

da presente Sessão, o Senhor Presidente franqueou a PALAVRA 

PARA EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os Vereadores Emerson Carvalho 

Souza, Mônica Machado Ijichi, José Benedito Brufatto, 

Ederson Pantaleão de Souza, Claudio Gomes da Silva, Roberto 

Gonçalves, Tiago Soares da Silva e Afonso Carlos Zuin 

(concedeu uma aparte ao Vereador Roberto Gonçalves) 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 informou que o 

Vereador Afonso Carlos Zuin fará 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 20 de Fevereiro de 2023, às 20h00min horas, e 

declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. Eu, 

_______________________ (MÔNICA MACHADO IJICHI – Primeira 

Secretária), lavrei a presente Ata.  Sala das Sessões 

“Doutor Gerson Gonçalves”, 12 de dezembro de 2022. 

 

_______________________________ __________________________________                          

AFONSO CARLOS ZUIN                     ROBERTO GONÇALVES   

              Presidente                              2º Secretário 
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