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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 11 DE 
MARÇO DE 2019. 
 

 
EXPEDIENTE 
 
 

......................................................................................................................................... 
 
INDICAÇÃO N.º 001/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, para que tome as medidas necessárias para a recuperação da estrada rural do 
Km 20, próximo ao acesso a propriedade da “Família Zanata”, município de 
Mirandópolis-SP, visto que, esse trecho da estrada possui pontos críticos que a torna 
praticamente intransitável). 
 
INDICAÇÃO N.º 002/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, no sentido de adquirir uma grade aradora (grade roma) compatível com os 
tratores do município ou que realize o conserto e a manutenção do trator que possui uma 
grade aradora específica, pois a grade desse trator que encontra-se quebrado, não é 
compatível com os outros tratores em funcionamento. Portanto, solicito ao Executivo 
que analise a solução mais viável e atenda a esse pedido, pois a presente situação têm 
prejudicado diversos produtores rurais de nosso município). 
 
INDICAÇÃO N.º 003/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente a instalação de 01 (um) redutor de 
velocidade (lombada) na Estrada Vicinal Tadashi Hatori, no sentido dos municípios de 
Mirandópolis a Guaraçaí,  na altura de uma curva acentuada que dista aproximadamente 
1000 metros após o Bairro Amandaba, Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO  N.º 004/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que providencie através do órgão competente a doação ou cessão para a 
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, do terreno adjacente a Avenida Rafael Pereira no 
Centro de Mirandópolis-SP (terreno entre a ferrovia e a Avenida Rafael Pereira)). 
 
INDICAÇÃO  N.º 005/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que crie uma Legislação ou até mesmo estipule uma inspeção periódica 
minuciosa em todos os viadutos, pontes e prédios públicos em Mirandópolis-SP, com o 
objetivo de detectar a necessidade de manutenção preventiva ou reforma). 
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INDICAÇÃO  N.º 006/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, para que viabilize estudos no sentido de incrementar o reajuste dos 
servidores municipais inativos visando a equiparação da bonificação dada aos 
servidores municipais ativos de Mirandópolis-SP, tudo dentro das disponibilidades 
legais e econômicas desta Administração. Ressalta-se que os servidores inativos que 
dedicaram uma vida inteira na prestação de serviços ao município, não fazem jus ao 
recebimento do abono salarial recebidos pelos servidores ativos e, portanto, considero 
justa tal equiparação). 
 
INDICAÇÃO N.º 007/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -
VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente a adequação e reforma da calçada do 
Centro Comunitário do Bairro Jardim Aeroporto, Mirandópolis-SP. Ressalta-se que essa 
solicitação já foi feita através da indicação nº 074/2018 e devido a referida calçada estar 
bastante danificada (vide fotos em anexo), reitero o pedido e solicito urgência na 
realização dessa benfeitoria). 
 
INDICAÇÃO N.º 008/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -
VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente a construção e adequação do “sarjetão” 
no cruzamento da 09 Julho com a Rua Kazuo Kawamoto, Bairro Centro, município de 
Mirandópolis/SP, visando obter uma solução viável para o escoamento da água pluvial 
nesse local. Ressalta-se que essa solicitação já foi feita através da indicação nº 153/2018 
e devido a persistência do referido problema no escoamento da água pluvial (vide fotos 
em anexo), reitero o pedido e solicito urgência na realização dessa benfeitoria). 
 
INDICAÇÃO N.º 009/2019 – YUKIO ABE E WELLINGTON DE BRITO DE 
OLIVEIRA -VEREADORES.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente a reforma e adequação do redutor de 
velocidade (Lombada), localizado na altura do número 406 (Próximo ao JH 
Minimercado), na Rua São João, Bairro Centro, nesta cidade. Ressalta-se que essa 
solicitação já foi feita através da indicação nº 126/2018 e devido ao problema ainda não 
ter sido sanado (vide foto em anexo), reitero o pedido e solicito urgência na realização 
dessa benfeitoria). 
................................................................................................................................................. 

MOÇÃO DE PESAR N.º 001/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN – VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família da Senhora CELEIDE STARERI CARVALHO, ocorrido no 
dia 18 de Janeiro de 2019). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 002/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN – VEREADOR. 
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(Moção de Pesar à família da Senhora AUREA DE FATIMA ALARCON ESTUQUE, 
ocorrido no dia 09 de Fevereiro de 2019). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 003/2019 – LUCIANO BERSANI  – VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família do Senhor JOSÉ MUNHOZ GONZALES, ocorrido no dia 17 
de Dezembro de 2018). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 004/2019 – LUCIANO BERSANI  – VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família do Senhor MANOEL DOS SANTOS FILHO, ocorrido no 
dia 28 de Janeiro de 2019). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 005/2019 – NIVALDO APARECIDO RIBEIRO – 
VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família da Senhora ANA NERY EVANGELISTA DE CARVALHO, 
ocorrido no dia 05 de Dezembro de 2019). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 006/2019 – NIVALDO APARECIDO RIBEIRO – 
VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família da Senhora MARIA APARECIDA VIEIRA GOMES 
MORENO, ocorrido no dia 05 de Dezembro de 2019). 
 
............................................................................................................................................. 
  

ORDEM DO DIA 
 
PROJETO DE LEI Nº 032/2019 – Dispõe sobre a proibição de utilização de cerol e de 
materiais cortantes nas linhas de pipas e de outros artefatos aerodinâmicos no Município 
de Mirandópolis e dá outras providências - Autoria dos Vereadores – Wellington de 
Brito de Oliveira e Carlos Weverton Ortega Sanches – Leitura, Discussão e Votação. 
............................................................................................................................................. 
 

 
Afixe-se cópia na Portaria. 

 
 
 
Câmara Municipal de Mirandópolis, 08 de Março de 2019. 
 
 
 
CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES 

                                                                      Presidente 


