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PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 16 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

 
EXPEDIENTE 
 

 
REQUERIMENTO  N.º 023/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino que informe a esta Casa de Leis se foram adotadas providências 
em relação ao término da reforma da Praça Central Manoel Alves de Ataíde, visto 
que, a empresa contratada para esse fim ainda não concluiu a obra, como também 
não realizou os reparos que se faz necessário. Caso alguma providência já tenha sido 
adotada, solicito que informe ao Poder Legislativo quais foram essas medidas e qual 
a atual situação dessa reforma, pois constata-se que a empresa responsável pela obra 
não deu continuidade dos serviços de reformas após a atual administração ter 
assumido a direção do Poder Executivo). 
 
REQUERIMENTO N.º 024/2019 – TIAGO SOARES DA SILVA - 
VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino, que forneça cópias de todos os contratos atuais celebrados com 
as empresas de transportes que oferecem ônibus ou vans para o transporte de alunos 
do ensino básico que residem na zona rural do município de Mirandópolis-SP e, 
ainda, forneça e informe, respectivamente, as cópias dos documentos (CRV) e as 
rotas realizadas por esses veículos). 
......................................................................................................................................... 
 
INDICAÇÃO  N.º 081/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino, que busque providências para que seja realizado uma operação 
tapa buracos na estrada vicinal José Francisco Sobrinho/Prefeito Kouitiro Sato que 
liga os municípios de Mirandópolis/Pacaembu). 
 
INDICAÇÃO  N.º 082/2019 – TIAGO SOARES DA SILVA - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino, para que estude a possibilidade de aquisição de 01 (um) aparelho 
de Raio-X que deverá ser instalado no Centro de Saúde Dr. Yoshito Kanzawa 
“Postão”, localizado na Avenida Dr. Raul da Cunha Bueno, 628, Centro, 
Mirandópolis-SP). 
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INDICAÇÃO  N.º 083/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino, que determine ao órgão competente a instalação de 01 (um) 
redutor de velocidade (Lombada) em frente a APAE – Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Mirandópolis - SP). 
 
INDICAÇÃO  N.º 084/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA - 
VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal Interino, no sentido de providenciar a recuperação da iluminação da Praça 
do Rotary localizada no cruzamento das ruas Antônio Rodrigues de Carvalho com a 
Júlio Prestes, bairro Jardim Sampaio, município de Mirandópolis-SP). 
......................................................................................................................................... 
 
MOÇÃO DE APLAUSO N.º 029/2019 – JOSÉ JAIRO AMORIM – 
VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja aprovada “MOÇÃO DE 
APLAUSO” ao cidadão mirandopolense DAVI BOAVENTURA, proprietário do 
PESQUEIRO DO DAVI, pela qualidade no atendimento, pelos serviços prestados, 
por gerar empregos e por colaborar com o desenvolvimento de nosso município). 
......................................................................................................................................... 
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO 
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 - Câmara Municipal de 
Mirandópolis. 
......................................................................................................................................... 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
 

 NADA CONSTA 
 
 
 

Câmara Municipal de Mirandópolis, 13 de Setembro de 2019. 
 
 
 

 
 

LUCIANO BERSANI 
                                      Presidente Interino 


