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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h31min. 

 

Às dezenove horas e trinta e um minutos do décimo dia do mês de junho do ano dois mil e dezenove, no 

prédio sito à Praça Dr. Horácio Ramalho, nº. 156, Edifício José Camilo de Camargo, Sala das Sessões 

Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi, realizou-se a 14ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente - JOSÉ ROBERTO GIROTTO; Vice-

Presidente – DR. DENIS EDUARDO MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º 

Secretário – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI 

e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária 

os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR 

MOHIEDDINHE YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO, ROSALBINO PAGLIUSO 

JUNIOR, TIAGO CHUECO e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. O Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental. Após chamada regimental, havendo 

número legal em plenário, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. 

Nesse momento, solicitou ao Vereador ANGELIM que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Neste 

momento, foi entregue pelo vereador propositor MARCOS BONILLA, MOÇÃO DE APLAUSO ao servidor 

público Wilson Ricardo Malfará, que está se aposentando do Fórum de Taquaritinga, depois de anos 

dedicados aos serviços judiciários no nosso município. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre a Presidente 

do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Taquaritinga, Maria Angélica Tiossi Boher. Foi 

aparteada pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO, BETO GIROTTO, JUNINHO PREVIDELLI e TONHÃO 

DA BORRACHARIA. Após, fizeram o uso da Tribuna Livre a advogada Andrea Junqueira e o Secretario da 

Cultura Thiago Duarte. Foram aparteados pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO e 

RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à 

leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 10/2019, do Espaço Holístico e Comunidade Rancho 

de Luz do Beija Flor, agradecendo pela indicação da Emenda Impositiva em 2018 aos vereadores 

WADINHO PERETTI, MARCOS BONILLA e TENENTE LOURENÇANO; Do gabinete do Auditor Valdenir 

Antonio Polizeli, do Corpo de Auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao vereador 

interessado RODRIGO DE PIETRO, cujo assunto se trata de cópia do requerimento proposto pela maioria 

dos vereadores em que solicitam informações sobre repasse de contribuição patronal ou sua ausência, do 

servidor e da compensação por insuficiências financeiras, por parte da Prefeitura do Município de 

Taquaritinga ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Referente: TC-002694/989/18 – Balanço 

Geral do exercício de 2018 – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT. 

Expediente: TC-012402/989/19 (cópia do Exp.TC-12085/989/19). Neste instante, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 42/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5536/2019, QUE AUTORIZA DOAÇÃO DE 
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ÁREA À EMPRESA " A M GIGLIO - ME", QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 43/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5537/2019, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL N° 4.497, DE 15 DE MAIO 2018, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS QUE 

ESPECIFICAM À "RS LUBRIFICANTES EIRELLI - ME" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador PROF. 

CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize o serviço de sinalização de trânsito terrestre na Avenida Emílio Girotto, em frente ao 

comércio do Jardel, na Rua 6 (Paraíso 1), em frente ao bar do cachimbo e na Rua entre o Jardim Maria 

Luíza 1 e Maria Luíza 2. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja executada a limpeza da viela localizada 

atrás da Rua Antonio da Costa Mendonça, no Conjunto Residencial Ipiranga. Do vereador WADINHO 

PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, 

seja realizado o recapeamento asfáltico da Rua Dr. Luiz Vieira de Carvalho, no Jardim Buscardi, pois a 

referida via encontra-se em condições precárias. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja solucionado o problema do 

escoamento pluvial na Rua Benta de Andrade Rodrigues em seu prolongamento até a Rua Evanir 

Terezinha Marques Storino, no Bairro Tennis Park. Devido a falta de escoamento na Rua Benta de Andrade 

Rodrigues, a água fica empossada em toda sua extensão até à esquina com a Rua Evanir Terezinha 

Marques Storino. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a manutenção da iluminação da Praça 

da Igreja Matriz de São Sebastião, com a troca de lâmpadas queimadas. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize operação tapa-buracos na Rua Barão do Triunfo, no Jardim Buscardi, e Rua 10, da Vila 

Esperança, reiterando a Indicação 066/2019, deste vereador. Solicita também, a construção de sarjetões na 

Rua Barão do Triunfo, e o reparo de sarjetões nas ruas do Jardim Buscardi. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize o serviço de sinalização de direção de mão nas ruas do Jardim Martinelli, 

principalmente na Rua Manoel Celestino dos Santos. Este vereador vem sendo procurado pelos moradores 

do Jardim Martinelli que estão preocupados com o iminente perigo de acidente de trânsito no referido bairro. 

Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do setor competente, tenha bom senso na notificação e aplicação de multas aos moradores do Jardim 

Ignez e Jardim Europa que estão construindo suas casas, pois estão sendo notificados e multados por 

causa da areia ou pedra depositada na calçada. Esses moradores não têm alternativa para deixarem 

depositadas suas areias ou pedras, por falta de espaço no terreno ou por falta de dinheiro para alugar uma 

caçamba apenas para esta finalidade. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que 

informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se existe o controle sobre todos os motoristas terceirizados 

para o transporte de alunos em nosso município, e se todos são devidamente habilitados para tal finalidade. 

Chegou ao conhecimento deste vereador que há pessoas não habilitadas para o transporte de alunos 

fazendo o transporte no lugar dos motoristas que ganharam a licitação da sua respectiva linha de transporte 
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escolar. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO 

aos membros da SIG – Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Taquaritinga, que na última terça 

feira, dia 4 de junho, recuperaram uma máquina retroescavadeira roubada do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Taquaritinga – SAAET, no dia 19 de fevereiro deste ano. Fez o uso da palavra o vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do 

vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a 

esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) O município possui algum estoque de soro 

específico contra a picada de escorpião e demais animais peçonhentos, e em qual unidade de saúde fica 

armazenado? 2) Qual recomendação deve ser dada ao munícipe em caso de acidentes com animais 

peçonhentos? 3) A vigilância Sanitária fiscaliza as unidades públicas e privadas quanto a existência de 

estoque de soro para combater a picada de escorpião e demais animais peçonhentos?. Do vereador PROF. 

CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, 

quando o departamento de trânsito (COMUTRAN) fará a pintura da sinalização terrestre dos bairros: 

Paraíso 1 e 2, Santo Antônio, Jardim Micali, Maria Luíza 1, Sesquicentenário, Jardim Martinelli e Vinícius de 

Moraes. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer o envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar 

em Taquaritinga, Capitão Emerson Coelho, com o propósito de solicitar-lhe que o policiamento da nossa 

cidade tenha bom senso na aplicação de multas, averiguando cada caso em concreto e a necessidade de 

rigor na punição. Este vereador vem recebendo reclamações dos munícipes pelo excesso de rigor aplicado 

em situações específicas e evitáveis, como em caso de multa do motorista enquanto espera liberar a vaga 

para estacionamento com a seta de direção ligada na Rua Prudente de Morais, e outro caso em que o 

motorista foi multado enquanto descarregava seus materiais de trabalho, mesmo com os sinais de alerta 

ligados. Cabe salientar que os dois casos aconteceram na Rua Prudente de Morais e todas as vagas de 

estacionamento nesta rua e adjacências estavam ocupadas. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO e JUNINHO PREVIDELLI. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado 

em votação e aprovado por doze votos favoráveis e dois contrários (TENENTE LOURENÇANO e MARCOS 

BONILLA). Após a votação, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez pedido para constar em ata que o 

vereador MARCOS BONILLA, do mesmo partido que o seu (DEMOCRATAS), votou contra o seu 

requerimento. Do vereador ANGELIM: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à auxiliar 

administrativa da Santa Casa de Taquaritinga, Ana Paula Coró, pelos relevantes serviços prestados. Ana 

Paula é formada em Administração de empresas, com ênfase em marketing, e é chefe de escritório, no 

setor de plano de saúde, na Santa Casa de Taquaritinga, e está prestando seus serviços na Santa Casa 

desde 1999. Fez uso da palavra o vereador ANGELIM. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e 

subscrito por todos os vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Presidente da Câmara 

Municipal de Taquaritinga: Considerando A participação OSC Associação de Apoio à Criança e ao 

Adolescente Taquaritinguenses - APOIO em cinco reiterados certames de chamamento público e nestes 

cinco certames a OSC ter sido inabilitada por apresentar pendências financeiras em prestações de contas 

junto à Fundação CASA-SP e, portanto, restar impedida de celebrar qualquer outro Termo de Colaboração; 
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Considerando O relato de pendências financeiras nas prestações de contas dos anos de 2016 e 2017, 

exarado pela Direção Técnica e Administrativa da Fundação CASA, pela realização de serviços de 

manutenção pagos indevidamente com recursos financeiros não previstos no Termo de Colaboração por 

parte da OSC APOIO; Considerando A OSC Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Taquaritinguenses – APOIO ser uma Organização 100% Taquaritinguense e ter sido a gestora/parceira da 

Fundação CASA-SP, unidade Taquaritinga por anos desde a fundação no município; Considerando Que a 

inabilitação da OSC APOIO e o convênio de parceria com outra OSC irá trazer sérios prejuízos para o 

município de Taquaritinga como: desemprego de mais de 40 pessoas, redução do giro comercial, 

diminuição na geração de divisas no recolhimento de impostos, etc; Considerando A Justificativa de 

Dispensa de Chamamento Publico - Processo SDE n° 2620/2019 - Dispensa de Chamamento Público n° 

01/2019 – Fundação CASA-SP, documento anexo; Venho requerer ao Presidente da Câmara Municipal o 

encaminhamento de Pedido de Informações a Fundação CASA-SP, para que envie a essa Casa de Leis as 

seguintes informações e documentos: 1. Cópia de todos os contratos/convênios/ajustes formalizados com a 

OSC Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses - APOIO; 2. Relatório da auditoria 

constando os motivos e os valores das pendências financeiras nas prestações de contas dos anos de 2016 

e 2017, descritas nas diversas inabilitações de chamamento públicos realizadas pela Fundação CASA; 3. 

Quais as empresas/profissionais que prestaram os serviços de manutenção que foram pagos indevidamente 

com recursos financeiros não previstos no Termo de Colaboração; 4. Cópia dos relatórios de auditoria do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde constem imprecisões, impropriedades, apontamentos e 

recomendações referentes aos convênios/contratos/ajustes/pagamentos realizados à OSC Associação de 

Apoio à Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses - APOIO; 5. Planilha contendo todos os pagamentos 

efetuados à OSC Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses – APOIO, desde o 

início da parceria com a Fundação CASA-SP; 6. Cópia do recente contrato emergencial de 180 (cento e 

oitenta) dias realizado com a OSC Só Por Hoje. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi 

aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, PROF. CAIO PORTO e JUNINHO PREVIDELLI. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores PROF. CAIO PORTO e TONHÃO 

DA BORRACHARIA. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio 

dos setores competentes abaixo indicados, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as 

seguintes informações: 1) Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda Cópia das guias de 

recolhimento/repasse bancário ou contracheque da contribuição patronal fixa 22%, contribuição do servidor 

fixa 11% e alíquota suplementar crescente 4% devidos ao RPPS referentes aos meses de novembro e 

dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, sendo em 2019 com alíquota suplementar crescente de 8%. 

2) Órgão: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga - IPREMT Cópia dos comprovantes 

de recebimento dos repasses da contribuição patronal fixa 22%, contribuição do servidor fixa 11% e alíquota 

suplementar crescente 4% devidos pela Prefeitura referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018, 

janeiro e fevereiro de 2019, sendo em 2019 com alíquota suplementar crescente de 8%. Do vereador BETO 

GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as 

seguintes informações e documentos: 1) Planilha detalhando: cargo, nome completo, data de admissão e 

local de trabalho atual de todas as pessoas nomeadas para Cargo em Comissão na Prefeitura Municipal, 
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bem como, cópia das portarias de nomeação; 2) Planilha constando: nome completo, FG – Função 

Gratificada, Valor da FG, motivos da concessão da FG, vínculo do servidor, cópia das portarias de 

concessão da FG. Foi subscrito pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO, PROF. CAIO PORTO, 

GILBERTO JUNQUEIRA, BETO GIROTTO, JUNINHO PREVIDELLI, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Solicita o encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO ao padre da Paróquia Santa Luzia, Paulo Fernando Miki. Nascido em Taiaçu-SP, 

padre Paulo foi ordenado presbítero católico em 1994, tendo assumido várias tarefas ao longo dos anos. 

Em novembro de 2018 foi transferido para a cidade de Taquaritinga para assumir a responsabilidade de 

Pároco da Paróquia Santa Luiza, bem como a de administrador paroquial da Paróquia de São Pedro 

Apóstolo do Distrito de Guariroba. Com a posse de seus trabalhos em fevereiro de 2019, Padre Paulo 

Fernando Miki tem se dedicado ao cuidado pastoral de todas as comunidades a ele confiadas, que inclui a 

assistência pastoral e religiosa dos distritos de Vila Negri, Jurupema e da já citada Guariroba, bem como 

dos bairros a eles anexos: Itagaçaba, Cachoeirinha e Barra Mansa. Fez uso da palavra o vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores 

PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 

Em seguida, pela ordem, o vereador WADINHO PERETTI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, através da COMUTRAN, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em 

tempo hábil, planilha com a relação das multas recebidas advindas das infrações previstas na Lei Nº 3218 

(Código de Normas e Posturas), relativas ao abandono, maus tratos e atos de crueldade contra animais. 

Ademais, este vereador vem pedir ao responsável pela fiscalização e punição que envide no cumprimento 

da Lei Nº 3218, especificadamente no tocante ao abandono, maus tratos e atos de crueldade contra 

animais. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação 

do Plenário no Expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada 

regimental e em seguida deu continuidade à sessão, solicitando que procedesse a leitura da matéria 

destinada à ORDEM DO DIA. Foram deliberados e votados os seguintes Projetos de Lei: PROCESSO Nº 

34/2019 - PROJETO DE LEI QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.379, 

DE 12 DE FEVEREIRO DE 1992, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Há uma Emenda 

neste projeto. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01. Colocada a presente emenda em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO 

PORTO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Colocada a presente emenda em votação foi aprovada por 

unanimidade. Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5528 de 10 de junho de 

2019. PROCESSO Nº 36/2019 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE CONCEDE REAJUSTE AOS 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 

DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente pedido em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Neste momento, o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA fez pedido de Vistas do Projeto. Colocado o pedido de Vistas em votação foi aprovado por 

unanimidade. PROCESSO Nº 40/2019 - PROJETO DE LEI QUE INSERE DISPOSITIVOS NO CAPÍTULO 
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XVII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS ANIMAIS, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL N.º 3.218, DE 

27 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE NORMAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador WADINHO 

PERETTI. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO, GILBERTO JUNQUEIRA e GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra,  o 

presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto 

recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5534 de 10 de junho de 2019. PROCESSO Nº 38/2019 - 

PROJETO DE LEI QUE OBRIGA OS HOTÉIS, RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES E 

SIMILARES, FOOD TRUCKS, BARRACAS E COMERCIANTES DE BEBIDAS EM VIAS PÚBLICAS OU 

ESPAÇOS PÚBLICOS EM GERAL (FIXOS E AMBULANTES), A USAREM E FORNECEREM AO 

CONSUMIDOR SOMENTE CANUDOS DE PAPEL BIODEGRADÁVEL, INDIVIDUALMENTE E 

HERMETICAMENTE EMBALADOS COM MATERIAL SEMELHANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Há uma Emenda neste projeto. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01. Colocada a presente emenda em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelo vereador 

WADINHO PERETTI. Colocada a presente emenda em votação foi aprovada por unanimidade. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelo 

vereador MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra,  o 

presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto 

recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5532 de 10 de junho de 2019. Não havendo mais matéria 

sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos 

vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – 

JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 2 – TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador BETO GIROTTO. Neste momento, pela ordem, o vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Presidente da Câmara Municipal 

de Taquaritinga para que melhore o sistema de som da Câmara Municipal, com a troca dos microfones. 

Requer também que haja o aperfeiçoamento da transmissão das sessões, se possível com o ajuste do 

serviço de internet. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi 

aparteado pelo vereador JUNINHO PREVIDELLI. 4 – GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado 

pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO e GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, após fazer suas considerações finais, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão ordinária, às 22h03min. E para constar eu______________________ PROF. 

CAIO PORTO, 1º Secretário, determinei lavrar a presente Ata, que conforme o disposto nos artigos 156 e 

157 do Regimento Interno (ata eletrônica) a gravação encontra-se arquivada no sistema de gerenciamento 

eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, e após ser lida e aprovada, segue assinada pelos 

membros da 

Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


