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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 16 DE 
MARÇO DE 2020. 

 
 

 
EXPEDIENTE 

 
 
PROJETO DE LEI Nº 021/2020 – Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, 
consubstanciado no contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal do extremo 
noroeste de São Paulo – CIENSP e da outras providências. - Autoria do Prefeito Municipal – 
Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo - Leitura. 
 
PROJETO DE LEI Nº 022/2020 – Institui o Dia da Imigração Japonesa ao calendário oficial 
de datas e eventos do Município de Mirandópolis. - Autoria do Vereador - Carlos Weverton 
Ortega Sanches - Leitura. 
 
............................................................................................................................................. 

 
 

REQUERIMENTO  N.º 007/2020 – AFONSO CARLOS ZUIN - VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, no sentido de informar sobre os veículos de nº 183 e 184 que atendem o 
Departamento de Saúde, sendo o nº 183 parado por falta de para-choque e o nº 184 
circulando na ambulância 24 horas sem ar condicionado. Sabendo que a Lei nº 
2998/2020 foi sancionada, isso nos faz responsáveis em cobrar a avaliação mensal 
“ficha cadastral mensal” de cada veículo para acompanharmos as condições da frota do 
Poder Executivo.  
 
REQUERIMENTO  N.º 008/2020 – AFONSO CARLOS ZUIN- VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, que informe a esta Casa de Leis a respeito do projeto arquitetônico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária e cronograma de início, meio e término das obras de reforma 
do Paço Municipal e Estação Rodoviária, conforme acordado em reunião para liberação do 
recurso federal, e caso já tenha ocorrido o processo licitatório, o resultado da empresa vencedora 
para que essa Casa de Leis possa acompanhar todo o processo da referida reforma. 
 
REQUERIMENTO  N.º 009/2020 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES- 
VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, que informe a esta Casa de Leis quais as providências adotadas para o adequado 
funcionamento e utilização do CASTRAMÓVEL, recebido pelo município, através do 
Deputado Federal Ricardo Izar a pedido desse vereador que subscreve, uma vez que adotamos à 
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época de nossa gestão interina várias medidas necessárias para a regularização do mesmo, 
esperançosos, de em breve, contar com mais esse ganho para a causa animal.   
 
................................................................................................................................................  
 
INDICAÇÃO N.º 016/2020 – ALMIR MARINI -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que determine ao órgão competente a instalação de 01 (um) redutor de velocidade (Lombada), 
na altura do numero 261 da Rua João Zini, Portal dos Nobres, Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 017/2020 – ALMIR MARINI -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
para que tome as medidas necessárias para a recuperação da estrada municipal que liga o bairro 
Segunda Aliança, município de Mirandópolis-SP ao bairro Formosa, município de Guaraçai, 
pois no trecho que pertence ao nosso município, há 06 (seis) poças d’água que ocasionam 
transtornos). 
 
INDICAÇÃO N.º 018/2020 – ALMIR MARINI -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
para que tome as medidas necessárias para a retirada de 02 (dois) veículos abandonados ao lado 
do número 684, na Av. Planador, bairro Jardim Aeroporto, município de Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 019/2020 – TIAGO SOARES DA SILVA -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
para que providencie o recapeamento asfáltico na Rua Eliza de Oliveira Souza, bairro 
Amandaba, no município de Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 020/2020 – TIAGO SOARES DA SILVA -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  
no sentido tomar as medidas cabíveis junto ao Departamento de Água e Esgoto – SAAEM, 
visando à criação de níveis ou a redução do custo de ligação de água e esgoto). 
 
INDICAÇÃO N.º 021/2020 – TIAGO SOARES DA SILVA -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  
que proponha ao Departamento de Água e Esgoto – SAAEM, a possibilidade da troca da rede 
adutora da Rua Regente Feijó entre o cruzamento das Ruas Rafael Pereira e Rua Nove de Julho, 
Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 022/2020 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que determine ao órgão competente que realize a construção de uma cobertura para 
estacionamento de veículos na Creche “Graciosa Miloch Nozela”, bairro Jardim Aeroporto, 
município de Mirandópolis-SP). 
 
INDICAÇÃO N.º 023/2020 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA -VEREADOR.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que determine ao órgão competente que realize uma operação tapa buracos na altura do número 
1036 da Rua Bahia, Bairro Centro, Mirandópolis). 
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INDICAÇÃO N.º 024/2020 – WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA e MATIAS 
DOS SANTOS EVARDE -VEREADORES.  
(Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, 
que determine ao órgão competente que realize uma operação tapa buracos entre os bairros 1ª e 
3ª Aliança, município de Mirandópolis). 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
MOÇÃO DE PESAR N.º 004/2020 – CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES – 
VEREADOR. 
(Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, para que seja consignada em Ata de nossos 
trabalhos "MOÇÃO DE PESAR" pelo falecimento do Senhor ANTONIO MORO, ocorrido no 
dia 24 de fevereiro de 2020). 
 
............................................................................................................................................. 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS 
 
............................................................................................................................................. 

 
 ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 021/2020 –  Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, 
consubstanciado no contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal do extremo 
noroeste de São Paulo – CIENSP e da outras providências. - Autoria do Prefeito Municipal – 
Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo – Leitura, Discussão e Votação. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 

Afixe-se cópia na Portaria. 
 
Câmara Municipal de Mirandópolis, 13 de Março de 2020. 
 
 
 
WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA 

                                                                  Presidente 
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