
 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2020.  No oitavo dia 

do mês de Junho ano de dois mil e vinte, às vinte h oras, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Mirandópolis sob a 

Presidência do Vereador WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA ,  e 

secretariado pelo Primeiro Secretário, Vereador AFONSO 

CARLOS ZUIN. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente 

determinou a chamada nominal de acordo com os Artig os 144 e 

158 do Regimento Interno, onde se constatou a ausên cia do 

Vereador Nivaldo Aparecido Ribeiro e a presença dos  demais 

Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor  

Presidente determinou ao Vereador Luciano Bersani, que 

fizesse a leitura de um trecho bíblico. Na sequênci a, o 

Presidente determinou ao Primeiro Secretário que fi zesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão 

e em votação foi aprovada por unanimidade de votos dos 

Vereadores presentes e sem emendas. EXPEDIENTE: Dando início 

aos trabalhos, o Senhor Presidente determinou ao Pr imeiro 

Secretário que fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS DO PREFEITO:  Oficio nº 175/2020 , assunto: Resposta 

do Requerimento nº 030/2020 – de autoria do Vereado r Afonso 

Carlos Zuin; Ofício nº 176/2020 , assunto: Resposta do 

Requerimento nº 031/2020 – de autoria dos Vereadore s Afonso 

Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton Ortega S anches, 

Luciano Bersani, Matias dos Santos Evarde, Nivaldo Aparecido 

Ribeiro, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Ab e. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente det erminou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE 

LEI nº. 038/2020, PROCESSO Nº. 145/2020,  de autoria do 

Prefeito Municipal, que abre no orçamento vigente c rédito 

adicional suplementar e dá outras providências. Apó s a 

leitura, o Senhor Presidente informou que o Setor J urídico 

desta Casa de Leis opinou pela legalidade da presen te 

propositura, conforme parecer anexado ao Projeto de  Lei nº 

038/2020. Em seguida, o Senhor Presidente encaminho u o 

Projeto de Lei nº. 038/2020 ao Setor Legislativo pa ra as 

providências cabíveis. Dando continuidade aos traba lhos, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura do  PROJETO DE LEI nº. 039/2020, PROCESSO 



 

Nº. 146/2020,  de autoria do Prefeito Municipal, que abre no 

orçamento vigente crédito adicional especial e dá o utras 

providências. Após a leitura, o Senhor Presidente i nformou 

que o Setor Jurídico desta Casa de Leis opinou pela  

legalidade da presente propositura, conforme parece r anexado 

ao Projeto de Lei nº 039/2020. Em seguida, o Senhor  

Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº. 039/2020  ao Setor 

Legislativo para as providências cabíveis. Dando 

continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente det erminou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das INDICAÇÕES 

apresentadas nesta Casa de Leis pelos Senhores Vere adores: 

INDICAÇÃO N.º 056/2020, PROCESSO N.º 147/2020 , de autoria do 

Vereador Afonso Carlos Zuin, para que seja oficiado  o Senhor 

Prefeito Municipal, que determine ao órgão competen te que 

realize uma operação tapa buracos no cruzamento das  ruas 

Senador Rodolfo Miranda com a Rafael Pereira (entra da do 

bairro Alto da Boa Vista), município de Mirandópoli s-SP; 

INDICAÇÃO N.º 057/2020, PROCESSO N.º 148/2020 , de autoria do 

Vereador Afonso Carlos Zuin, para que seja oficiado  o Senhor 

Prefeito Municipal,  que solicite ao Departamento d e Água e 

Esgoto – SAAEM, que tenha mais agilidade na conclus ão dos 

reparos realizados em vias públicas de nosso municí pio; 

INDICAÇÃO N.º 058/2020, PROCESSO N.º 149/2020 , de autoria do 

Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, para que s eja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que determine  ao órgão 

competente que realize o prolongamento das guias e sarjetas 

da Rua Brasil, na entrada do Bairro Amandaba, na ex tensão de 

onde exista residências, bem como a confecção de sa rjetões 

ou valas se necessário; INDICAÇÃO N.º 059/2020, PROCESSO N.º 

150/2020 , de autoria do Vereador Tiago Soares da Silva, par a 

que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal,  que 

juntamente com o órgão competente que estude a poss ibilidade 

de colocação de freza asfáltica no trecho da Rua Ma rechal 

Deodoro da Fonseca (antiga boiadeira) que liga os b airros 

Jardim Miguita e Vila Brasília, município de Mirand ópolis-

SP; INDICAÇÃO N.º 060/2020, PROCESSO N.º 151/2020 , de 

autoria do Vereador Wellington de Brito de Oliveira , para 

que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que interceda 

junto ao Departamento de Água e Esgoto – SAAEM, par a que o 



 

mesmo providencie uma solução na rede de esgoto da Avenida 

Planador, na altura do número 456 bairro Jardim Aer oporto, 

Mirandópolis-SP. (fotos em anexo); INDICAÇÃO N.º 061/2020, 

PROCESSO N.º 152/2020 , de autoria dos Vereadores Afonso 

Carlos Zuin, Almir Marini, Carlos Weverton Ortega S anches, 

Luciano Bersani, Matias dos Santos Evarde, Nivaldo Aparecido 

Ribeiro, Wellington de Brito de Oliveira e Yukio Ab e, para 

que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, que 

juntamente com o Departamento de Agricultura, que e stude a 

possibilidade de colocação de freza asfáltica no cr uzamento 

das Ruas Acácio Ferreira Marta e João Antônio Zanot ti, ou 

seja, trecho compreendido entre os bairros Jardim S anta Rosa 

e Jardim Santa Paula, município de Mirandópolis-SP.  Em 

prosseguimento, o Senhor Presidente determinou ao P rimeiro 

Secretário que fizesse a leitura da  MOÇÃO DE APLAUSOS 

apresentada pelo Senhor Vereador: MOÇÃO DE APLAUSOS N.º 

014/2020, PROCESSO N.º 153/2020 , de autoria do Vereador 

Carlos Weverton Ortega Sanches, aos POLICIAIS MILIT ARES, 

pelo belo trabalho na participação do resgate da ví tima de 

soterramento ocorrido em nossa cidade. Após a leitu ra, o 

Senhor Presidente colocou a Moção de Aplausos n.º 0 14/2020 

em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Colocada a Moção de Aplausos n.º 014/2020 em votaçã o, foi a 

mesma aprovada por unanimidade de votos. Na sequênc ia, o 

Senhor Presidente determinou ao Primeiro Secretário  que 

fizesse a leitura da MOÇÃO DE REPÚDIO apresentada pelo 

Senhor Vereador: MOÇÃO DE REPÚDIO N.º 015/2020, PROCESSO N.º 

154/2020 , de autoria do Vereador Carlos Weverton Ortega 

Sanches, pela falta de respeito aos Afrodescendente s, que é 

algo inconseguível, imoral e desumano, expõe o pior  do 

caráter de pessoas que se acham no direito de se se ntirem 

superiores apenas pela cor da pele. Os aconteciment os 

recentes, nos Estados Unidos, apenas demonstram a p onta do 

iceberg que há muito se arrasta de forma velada, at ropelando 

direitos e sonhos dos que desfrutam de uma raça dif erente. 

Após a leitura, o Senhor Presidente colocou a Moção  de 

Repúdio n.º 015/2020 em discussão, nenhum Vereador desejou 

fazer uso da palavra. Colocada a Moção de Repúdio n .º 

015/2020 em votação, foi a mesma aprovada por unani midade de 



 

votos. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor P residente 

informou que se encontra a disposição dos Senhores 

Vereadores na Contadoria desta Casa de Leis o BALANCETE 

ANALÍTICO DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO,  referente ao mês 

de maio de 2020 da Câmara Municipal de Mirandópolis . Não 

havendo mais nada a tratar no EXPEDIENTE da present e Sessão, 

o Senhor Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO 

SOBRE A MATÉRIA LIDA: Nenhum Vereador desejou fazer uso da 

palavra. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessã o por 

quinze minutos de acordo com o artigo 157, parágraf o Único 

do Regimento Interno. ORDEM DO DIA:-  Reaberta a Sessão, o 

Senhor Presidente determinou a chamada regimental d e acordo 

com os Artigos 163 e 164, Parágrafo 1º do Regimento  Interno 

onde se constatou a presença de todos os Vereadores  

presentes desde o início da Sessão. Na sequência, o  Senhor 

Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 

VETO PARCIAL Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 101/2020,  de autoria 

do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação e  

implantação de loteamento fechado e condomínio hori zontal de 

lotes urbanos no Município de Mirandópolis e dá out ra 

providências, objeto do Autógrafo nº 017/2020, de 0 7 de 

abril de 2020, de autoria do Vereador Wellington de  Brito de 

Oliveira. Após a leitura, o Senhor Presidente infor mou que 

de acordo com o Artigo 262, paragrafo II do Regimen to 

interno, em data de 30 de abril de 2020, encaminhou  o Veto 

Parcial nº 001/2020 à Comissão de Justiça e Redação  para 

manifestar sobre o Veto. Na sequência, o Senhor Pre sidente 

informou que a Comissão de Justiça e Redação emitiu  

declaração datada em 20 de maio de 2020 informando que 

decidiu não emitir parecer sobre o VETO PARCIAL Nº 001/2020 

PROCESSO Nº 101/2020, ao Projeto de Lei nº 015/2020 , objeto 

do Autógrafo nº 017/2020. Informou ainda que a Dire tora 

Geral desta Casa de Leis emitiu certidão informando  que 

transcorreu o prazo de 30 dias sem manifestação da Câmara 

para apreciar VETO PARCIAL Nº 001/2020 PROCESSO Nº 101/2020 , 

ao Projeto de Lei Nº 015/2020, objeto do Autografo Nº 

017/2020.  Ato contínuo, o Senhor Presidente inform ou que de 

acordo com o Artigo 54, Paragrafo I, inciso XIV do Regimento 

Interno e Artigo 43, parágrafo 4º da Lei Orgânica d o 



 

Município o Plenário deliberará o Veto Parcial nº 0 01/2020 

por maioria absoluta desta Casa de Leis. Em seguida , o 

Senhor Presidente determinou ao 1º secretário que f izesse a 

chamada regimental, de acordo com o Artigo 249, par ágrafo 2º 

do Regimento Interno, para verificação de quórum, o nde 

constatou a presença de todos os vereadores present es desde 

o início da sessão. Colocado o Veto Parcial nº 001/ 2020 em 

discussão, somente fez uso da palavra, o Vereador W ellington 

de Brito de Oliveira a qual está registrada em DVD- R, 

arquivado em pasta própria no Setor Legislativo des ta Casa 

de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente informou q ue o Veto 

Parcial nº 001/2020, será apreciado em regime de vo tação 

secreta que consiste na distribuição de cédulas aos  

Vereadores e o recolhimento dos votos na urna, ou q ualquer 

outro receptáculo que assegure o sigilo da votação,  

obedecendo-se o seguinte: I- realização, por ordem do 

Presidente, da chamada regimental para verificação de 

existência de QUÓRUM de maioria absoluta, necessári o ao 

prosseguimento da sessão; II- chamada dos Vereadore s, a fim 

de assinarem a folha de votação; III- distribuição de 

cédulas aos Vereadores votantes, feitas em material  opaco e 

facilmente dobráveis, contendo a palavra SIM e a palavra 

NÃO, seguidas de figura gráfica que possibilite a marc ação 

da escolha do votante, e encabeçadas com o Veto Par cial nº 

001/2020. Colocado o Veto Parcial nº 001/2020 em vo tação 

secreta, conforme disposto no Artigo 43, parágrafo 4º, da 

Lei Orgânica do Município e Artigo 253, paragrafo 7 º, nº “4” 

do Regimento Interno, o Senhor Presidente chamou 

nominalmente os Vereadores para assinar a folha de votação. 

Após todos assinarem a lista e colocarem seu voto n a urna, o 

Senhor Presidente convidou os Vereadores MATIAS DOS  SANTOS 

EVARDE - representante do Partido Podemos; CARLOS W EVERTON 

ORTEGA SANCHES - representante do Partido Podemos e  ALMIR 

MARINI - representante do PV, para abrirem a urna e  

procederem à contagem dos votos com relação ao Veto  Parcial 

nº. 001/2020. Em seguida, o Senhor Presidente procl amou o 

resultado: o Veto Parcial nº. 001/2020 foi APROVADO por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes na se ssão. Por 

fim, o Senhor Presidente encaminhou o Veto Parcial nº. 



 

001/2020 ao Setor Legislativo para as providências cabíveis. 

Na sequência, o Senhor Presidente determinou ao 1º 

Secretário que fizesse a leitura PROJETO DE LEI Nº. 

038/2020, PROCESSO Nº. 145/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que abre no orçamento vigente crédito ad icional 

suplementar na importância de R$ 42.000,00 (quarent a e dois 

mil reais) e dá outras providências.  Após a leitura, o 

Vereador Luciano Bersani solicitou, através de Requ erimento 

verbal, a dispensa da leitura do Projeto de Lei n.º  038/2020 

constante da Ordem do Dia da presente sessão, uma v ez que já 

é de conhecimento dos Senhores Vereadores desta Cas a de 

Leis. Colocado o Requerimento verbal do Vereador Lu ciano 

Bersani em discussão, nenhum Vereador desejou fazer  uso da 

palavra. Colocado o Requerimento verbal do Vereador  Luciano 

Bersani em votação, foi o mesmo aprovado por unanim idade de 

votos dos Vereadores presentes na sessão. Na sequên cia, o 

Senhor Presidente determinou ao 1º Secretário que f izesse a 

leitura do REQUERIMENTO Nº 036/2020, PROCESSO Nº 155/2020 , 

de autoria dos seguintes Vereadores desta Casa de L eis: 

Carlos Weverton Ortega Sanches, Matias dos Santos E varde e 

Luciano Bersani, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao 

Projeto de Lei nº 038/2020 . Em seguida, o Senhor Presidente 

informou que o Requerimento de Urgência Especial nã o sofrerá 

discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada p elos 

líderes das bancadas partidárias, pelo prazo impror rogável 

de cinco minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso 

III do Regimento Interno. Informou ainda que, o Req uerimento 

de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de 

“quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, confor me 

disposto no Artigo 193, Inciso V do Regimento Inter no. 

Colocado o Requerimento nº 036/2020 em votação nomi nal, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inci so III do 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Tiago Soares da Silva Relator 

Especial do Projeto de Lei nº 038/2020, de acordo c om o 



 

Artigo 194 do Regimento Interno e suspendeu a sessã o pelo 

prazo de 30 (trinta) minutos, para elaboração do pa recer 

escrito ou oral do Relator Especial do Vereador Tia go Soares 

da Silva, de acordo com o Artigo 194 do Regimento I nterno. 

Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente determinou a o 1º 

secretário que fizesse a leitura do Parecer do Rela tor 

Especial, Vereador Tiago Soares da Silva. Após a le itura do 

parecer favorável, o Senhor Presidente informou que  o 

Projeto de Lei nº 038/2020 será deliberado por maio ria 

absoluta conforme disposto no Artigo 54, § 1º, Inci so XIII 

do Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 038/2020 

em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Em seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º se cretário 

que fizesse a chamada regimental, de acordo com o A rtigo 

249, parágrafo 2º do Regimento Interno, para verifi cação de 

quórum, onde constatou a presença de todos os verea dores 

presentes desde o início da sessão. Colocado o Proj eto de 

Lei nº 038/2020 em votação nominal, de acordo com o  Artigo 

253, § 3º, Inciso III do Regimento Interno, foi o m esmo 

aprovado por unanimidade de votos pelos seguintes 

Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlo s 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 

Evarde, Tiago Soares da Silva, Wellington de Brito de 

Oliveira e Yukio Abe. Por fim, o Senhor Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei nº038/2020 ao Setor Leg islativo 

para as providencias cabíveis. Dando continuidade a os 

trabalhos o Senhor Presidente determinou a ao 1º Se cretário 

que fizesse a leitura PROJETO DE LEI Nº. 039/2020, PROCESSO 

Nº. 146/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que abre no 

orçamento vigente crédito adicional especial na imp ortância 

de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) e dá outras  

providências.  Após a leitura, o Vereador Luciano Bersani 

solicitou, através de Requerimento verbal, a dispen sa da 

leitura do Projeto de Lei n.º 039/2020 constante da  Ordem do 

Dia da presente sessão, uma vez que já é de conheci mento dos 

Senhores Vereadores desta Casa de Leis. Colocado o 

Requerimento verbal do Vereador Luciano Bersani em 

discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da pal avra. 

Colocado o Requerimento verbal do Vereador Luciano Bersani 



 

em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de  votos 

dos Vereadores presentes na sessão. Na sequência, o  Senhor 

Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 

do REQUERIMENTO Nº 037/2020, PROCESSO Nº 156/2020 , de 

autoria dos seguintes Vereadores desta Casa de Leis : Carlos 

Weverton Ortega Sanches, Matias dos Santos Evarde e  Luciano 

Bersani, no qual requerem a URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto de 

Lei nº 039/2020 . Em seguida, o Senhor Presidente informou 

que o Requerimento de Urgência Especial não sofrerá  

discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada p elos 

líderes das bancadas partidárias, pelo prazo impror rogável 

de cinco minutos, conforme disposto no artigo 193, inciso 

III do Regimento Interno. Informou ainda que, o Req uerimento 

de Urgência Especial depende, para a sua aprovação de 

“quórum” de maioria absoluta dos Vereadores, confor me 

disposto no Artigo 193, Inciso V do Regimento Inter no. 

Colocado o Requerimento nº 037/2020 em votação nomi nal, 

conforme disposto no Artigo 253, parágrafo 3º, inci so III do 

Regimento Interno, foi o mesmo aprovado por unanimi dade de 

votos pelos seguintes vereadores: Afonso Carlos Zui n, Almir 

Marini, Carlos Weverton Ortega Sanches, Luciano Ber sani, 

Matias dos Santos Evarde, Tiago Soares da Silva, We llington 

de Brito de Oliveira e Yukio Abe. Na sequência, o S enhor 

Presidente nomeou o Vereador Yukio Abe Relator Espe cial do 

Projeto de Lei nº 039/2020, de acordo com o Artigo 194 do 

Regimento Interno e suspendeu a sessão pelo prazo d e 30 

(trinta) minutos, para elaboração do parecer escrit o ou oral 

do Relator Especial do Vereador Yukio Abe, de acord o com o 

Artigo 194 do Regimento Interno. Reaberta a Sessão,  o Senhor 

Presidente determinou ao 1º secretário que fizesse a leitura 

do Parecer do Relator Especial, Vereador Yukio Abe.  Após a 

leitura do parecer favorável, o Senhor Presidente i nformou 

que o Projeto de Lei nº 039/2020 será deliberado po r maioria 

absoluta conforme disposto no Artigo 54, § 1º, Inci so XIII 

do Regimento Interno. Colocado o Projeto de Lei nº 039/2020 

em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. 

Em seguida, o Senhor Presidente determinou ao 1º se cretário 

que fizesse a chamada regimental, de acordo com o A rtigo 

249, parágrafo 2º do Regimento Interno, para verifi cação de 



 

quórum, onde constatou a presença de todos os verea dores 

presentes desde o início da sessão. Colocado o Proj eto de 

Lei nº 039/2020 em votação nominal, de acordo com o  Artigo 

253, § 3º, Inciso III do Regimento Interno, foi o m esmo 

aprovado por unanimidade de votos pelos seguintes 

Vereadores: Afonso Carlos Zuin, Almir Marini, Carlo s 

Weverton Ortega Sanches, Luciano Bersani, Matias do s Santos 

Evarde, Tiago Soares da Silva, Wellington de Brito de 

Oliveira e Yukio Abe. Por fim, o Senhor Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei nº039/2020 ao Setor Leg islativo 

para as providencias cabíveis. Não havendo mais nad a a 

tratar na Ordem do Dia da presente Sessão, o Senhor  

Presidente franqueou a PALAVRA PARA EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os 

Vereadores Yukio Abe, Carlos Weverton Ortega Sanche s, Afonso 

Carlos Zuin, Almir Marini, Tiago Soares da Silva e 

Wellington de Brito de Oliveira fizeram uso da pala vra, as 

quais estão registradas em DVD-R, arquivado em past a própria 

no Setor Legislativo desta Casa de Leis. Na sequênc ia, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Matias dos Santos 

Evarde, para que proceda a leitura do trecho bíblic o na 

próxima sessão ordinária e em seguida convocou os S enhores 

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realiz ar-se em 

15 de Junho de 2020, às 20h00min horas, e declarou encerrada 

a presente Sessão Ordinária. Eu, __________________ _____ 

( AFONSO CARLOS ZUIN – Primeiro Secretário), lavrei a 

presente Ata.  Sala das Sessões “Doutor Gerson Gonç alves”, 

08 de Junho de 2020. 

 

 

_______________________________ ______ ____________________________                          

WELLINGTON DE BRITO DE OLIVEIRA                YUKI O ABE   

                     Presidente                   2º Secretário 
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