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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 18 DE 
MARÇO DE 2019. 
 

 
EXPEDIENTE 

 
 
 
REQUERIMENTO N.º 004/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN - VEREADOR.  
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que informe a essa Casa de Leis se está sendo elaborado e providenciado o 
Projeto de Lei, solicitado em caráter de urgência através da indicação  nº 146/2018 
apresentada na 16ª Sessão Ordinária de 2018 e oficiada ao Poder Executivo, que prevê a 
regularização efetiva do déficit existente junto ao Instituto de Previdência Municipal de 
Mirandópolis (IPEM), visando a emissão do CRP (Certificado de Regularidade 
Previdenciária). Para tanto, envio em anexo o Relatório Atualizado da Avaliação 
Atuarial desse Instituto e, levando em questão a importância da matéria, solicito 
também que forneça todos os esclarecimentos pertinentes e qual a previsão no 
atendimento a esse pedido). 
............................................................................................................................................. 
 
INDICAÇÃO N.º 010/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente que realize uma operação tapa buracos 
no trecho da Rua dos Estudantes compreendido entre os números 1510 e 1570, Bairro 
Centro, município de Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 011/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que determine ao órgão competente que realize uma operação tapa buracos 
na Rua José Correa Moreno, defronte a Quadra Coberta do Bairro Colina Verde, 
município de Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 012/2019 – 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 altura do número 110 da Rua Ana Luiza da Conceição, 
Bairro Centro, Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO  N.º 013/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, para que estude a possibilidade de implantar uma plataforma plana com 
faixa de pedestre e piso tátil ou até mesmo um redutor de velocidade (lombada) na Rua 
Nações Unidas, altura do número 131 (defronte ao estabelecimento “Word Copy”), 
localizado no Centro de Mirandópolis-SP). 
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INDICAÇÃO  N.º 014/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, para que disponha de uma área adequada e segura para a realização de aulas 
práticas e exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pois 
segundo informações o atual local onde são realizados os exames e aulas práticas, não 
pode e/ou não poderão ser mais utilizados para essa finalidade). 
 
INDICAÇÃO N.º 015/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -
VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que solicite ao órgão competente que encontre uma solução viável para o 
escoamento adequado das águas pluviais na Rua 01 do Bairro Gentileza, município de 
Mirandópolis-SP. Ressalta-se que essa solicitação já foi feita através da indicação nº 
075/2018 e devido o problema ainda não ter sido sanado (vide foto em anexo), reitero o 
pedido e solicito urgência na realização dessa benfeitoria). 
 
 
INDICAÇÃO N.º 016/2019 – 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 reforma e adequação do redutor de 
velocidade (Lombada), localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima (Linha 
Amarela), nas proximidades do número 534 (defronte ao “Boina Lanches”), Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, Município de Mirandópolis-SP). 
 
 
INDICAÇÃO N.º 017/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -
VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, no sentido do mesmo tomar providências junto ao órgão competente para 
que o fluxo de veículos seja em “mão única” no trecho da Rua Japão entre as Ruas Dr. 
Getúlio Vargas e Nações Unidas (ao lado do Estádio Municipal), visto que, nesse trecho 
a rua é estreita e dificulta o trânsito além de apresentar riscos de acidentes). 
 
INDICAÇÃO N.º 018/2019 – YUKIO ABE - VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiada a Senhora Prefeita 
Municipal, que estude a possibilidade de aquisição e utilização de “drones” (veículos 
aéreos não tripulados guiados por controle remoto) com o objetivo de localizar e 
combater focos do mosquito da dengue em locais de difícil acesso não alcançados pelos  
Agentes de Saúde de nosso município). 
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................................................................................................................................................. 

MOÇÃO DE PESAR N.º 007/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN – VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família do Senhor MELQUIEDES RODRIGUES, ocorrido no dia 12 
de Março de 2019). 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 008/2019 – CARLOS WEVERTON ORTEGA 
SANCHES – VEREADOR. 
(Moção de Pesar à família da Senhora FELÍCIA AMOROSO FAIS, ocorrido no dia 07 
de Março de 2019). 
........................................................................................................................................ 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS 
 
............................................................................................................................................. 
 
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO 
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - Câmara Municipal de 
Mirandópolis. 
............................................................................................................................................. 
 
  

ORDEM DO DIA 
 
 

NADA CONSTA 
 
............................................................................................................................................. 
 

 
Afixe-se cópia na Portaria. 

 
 
 
Câmara Municipal de Mirandópolis, 15 de Março de 2019. 
 
 
 
 
CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES 

                                                                      Presidente 


