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PAUTA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 11 DE NOVEMBRO DE 
2019. 
 

EXPEDIENTE 
 

..................................................................................................................................................... 
 
PROJETO DE LEI Nº 035/2019 – Autoriza a participação com reservas, do município de 
Mirandópolis no Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo – CINDESP e dá outras providências - Autoria do Prefeito Municipal – 
Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo - Leitura. 
 
PROJETO DE LEI Nº 036/2019 – Dispõe sobre denominação de Rua de Sede - Autoria do 
Vereador – Afonso Carlos Zuin - Leitura. 
 
PROJETO DE LEI Nº 037/2019 – Dispõe acerca de normas para proibição de festa, dita 
clandestina, aberta ao público, em imóveis residenciais ou não, em ambiente urbano ou rural, 
no Município de Mirandópolis e dá outras providências - Autoria dos Vereadores – Almir 
Marini e Wellington de Brito de Oliveira - Leitura. 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/2019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos pais de crianças em 
idade de vacinação, ou seus responsáveis, a apresentar no ato da matrícula, em 
estabelecimentos de ensino público ou privado, caderneta de saúde da criança contendo o 
registro da aplicação das vacinas obrigatórias à sua idade e dá outras providências - Autoria 
do Vereador – Carlos Weverton Ortega Sanches - Leitura. 
 
PROJETO DE LEI Nº 039/2019 – Dispõe sobre obrigatoriedade de o Poder Executivo 
publicar em site oficial da internet a ficha de controle de manutenção dos veículos oficiais da 
Administração Direta e Indireta, e dá outras providências - Autoria do Vereador – Carlos 
Weverton Ortega Sanches - Leitura. 
..................................................................................................................................................... 
REQUERIMENTO  N.º 032/2019 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA - 
VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, que determine ao Departamento Responsável que forneça a esta Edilidade 
uma relação da localização das estradas rurais municipais e seus respectivos nomes e, 
caso algumas dessas ainda não tenha denominação, indicar nessa relação o termo 
“sem denominação”. Ressalta-se que em posse das informações solicitadas nesse 
requerimento, será possível apresentar projetos de denominação e pedidos de 
sinalização dessas estradas, atendendo reivindicações da Polícia Militar e Vizinhança 
Solidária que acertadamente consideram que essas atitudes simples implicam em 
segurança e agilidade na localização de propriedades e pessoas em caso de 
emergência (vide publicações em anexo)). 
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REQUERIMENTO  N.º 033/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN, ALMIR MARINI, 
CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES, LUCIANO BERSANI, NIVALDO 
APARECIDO RIBEIRO, MATIAS DOS SANTOS EVARDE, WELLINGTON DE 
BRITO DE OLIVEIRA E YUKIO ABE - VEREADORES. 
(CONSIDERANDO as imagens em anexo que mostram publicações no perfil da rede social 
da munícipe e atual Diretora Municipal de Promoção Social, nomeada através da Portaria 
6537/2019, Natália Cristine Rodrigues; CONSIDERANDO, que as referidas publicações 
convocam a população a comparecer as Sessões desta Edilidade da seguinte forma: “Carlos 
Weverton presta atenção não adianta proteger o esquemão” (sic); “Fiquem ligados que volta 
a favor dos Projetos na Câmara hoje!! Lembre-se que 2020 temos eleições. Não votem 
neles” (sic) e, ainda, considerando a publicação com imagens de vereadores e servidor dessa 
Casa de Leis usando a frase “O TIME DO ESQUEMÃO” (sic); CONSIDERANDO que o 
termo “ESQUEMÃO” segundo o dicionário informal significa: “Uma grande rede de 
corrupção composta de pessoas desonestas”; CONSIDERANDO as competências privativas 
dessa Casa de Leis previstas no inciso XII do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que trata 
da convocação do Prefeito Municipal e os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes 
para prestar esclarecimentos, convocamos a Diretora Municipal de Promoção Social, Natália 
Cristine Rodrigues, a comparecer a esta Casa de Leis, sito Praça Papa João XXIII, nº 115, 
Bairro Centro, na 25ª Sessão Ordinária, a partir das 20:00 horas do dia 18 de Novembro de 
2019, visando prestar esclarecimentos sobre os fatos acima apresentados. Diante do exposto, 
requeremos à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal sobre as informações solicitadas e sobre a convocação tratada no presente 
requerimento). 
..................................................................................................................................................... 
 
INDICAÇÃO  N.º 100/2019 – AFONSO CARLOS ZUIN - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, que providencie a priori o dimensionamento de carga elétrica (troca ou 
adequação do padrão de energia) e a posteriori a instalação de um ar condicionado na sala 
odontológica do Centro de Saúde Dr. Yoshito Kanzawa “Postão”, bem como a religação do 
ar condicionado da sala de espera do Pronto Atendimento, localizado na Avenida Dr. Raul 
da Cunha Bueno, 628, Centro, Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO  N.º 101/2019 – ALMIR MARINI - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que determine ao órgão competente a limpeza e manutenção das “canaletas” de escoamento 
das águas pluviais do Km 02 ao Km 03  da Rodovia Vicinal Tadaichi Hattori (Mirandópolis-
Amanda), Mirandópolis-SP. Ressalta-se que a referida solicitação foi feita no ano de 2017, 
através da indicação nº 158/2017 de minha autoria (vide anexo) e, portanto, venho reiterar o 
pedido através da presente propositura). 
 
INDICAÇÃO  N.º 102/2019 – TIAGO SOARES DA SILVA - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, para que providencie a pavimentação asfáltica da vicinal que liga os 
municípios de Mirandópolis-SP e Guaraçaí-SP). 
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INDICAÇÃO  N.º 103/2019 – TIAGO SOARES DA SILVA - VEREADOR. 
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, para que providencie a instalação de um bebedouro de preferência 
refrigerado nas proximidades do “Playground” da Pista de Caminhada e Academia 
ao Ar Livre, localizada na Avenida Raul da Cunha Bueno, município de 
Mirandópolis-SP). 
..................................................................................................................................................... 
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 - Câmara Municipal de 
Mirandópolis. 
..................................................................................................................................................... 

 
ORDEM DO DIA 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 029/2019 – Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em 
concursos públicos municipais aos doadores de medula óssea e de sangue e as pessoas de 
baixa renda, e dá outras providências - Autoria do Vereador - Almir Marini - Leitura, 
Discussão e Votação. 
 
PROJETO DE LEI Nº 035/2019 – Autoriza a participação com reservas, do município de 
Mirandópolis no Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo – CINDESP e dá outras providências - Autoria do Prefeito Municipal – 
Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo - Leitura, Discussão e Votação. 
 
PROJETO DE LEI Nº 036/2019 – Dispõe sobre denominação de Rua de Sede - Autoria do 
Vereador – Afonso Carlos Zuin - Leitura, Discussão e Votação. 
 
 
 

Câmara Municipal de Mirandópolis, 08 de Novembro de 2019. 
 
 
 

 
CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES 

                                                                  Presidente  
 


