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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h35min. 

 

Às dezessete horas e trinta e cinco minutos do quarto dia do mês de novembro 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 25ª 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: ANA MARIA DAVOGLIO MOLINARI, FÁBIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, 

NILTON CESAR MORSELLI, 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. Em seguida, foi entregue pelo vereador 

propositor GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, MOÇÃO DE APLAUSO à diretora teatral Casturina Lima, 

pelo brilhante trabalho artístico/teatral que desenvolve na entidade, inclusive apresentado na sessão solene 

ocorrida no dia 08/06/2018, nessa Casa de Leis por ocasião da comemoração dos 150 Anos de Fundação 

de Taquaritinga. Em seguida, foi entregue pelo vereador propositor TONHÃO DA BORRACHARIA, 

MOÇÃO DE APLAUSO ao servidor público estadual Fabrício Henrique Mathias, pelo belíssimo trabalho 

prestado à sociedade taquaritinguense. Fabrício é servidor na Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga, 

e advogado. Formou-se em Direito pela Faculdade de Educação São Luís e é graduando de Gestão Pública 

pela UNIVESP. Logo após, foi entregue pelo vereador propositor DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

MOÇÃO DE APLAUSO a cidadã Dra. Andrea Junqueira, Advogada taquaritinguense e Servidora Pública 

Municipal, que preside com brilhantismo o CMDCA (Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente), em especial pela condução do processo eleitoral dos novos Conselheiros Tutelares para o 

Mandato de 2020/2023, que se encerrou na data de ontem (6 de outubro) dentro da mais perfeita ordem. 

Posteriormente, foi entregue pelo Presidente desta Casa Legislativa, BETO GIROTTO, as chaves de um 

veículo Chevrolet Vectra, ano 2007. Esse carro era um dos dois pertencentes à Câmara Municipal, e foi 

cedido pelo presidente Beto Girotto para uso da pasta ao Secretário Municipal da Saúde, José Fonseca 

Neto. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre o Advogado e Ex-vereador Valmir Carrilho Marciano, que 

compareceu à Câmara Municipal para fazer esclarecimentos sobre o seu requerimento. O Senhor Valmir 

Carrilho não concedeu aparte a nenhum vereador. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º 

Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Departamento de Contabilidade da 
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Câmara Municipal de Taquaritinga referente aos balancetes de receita e despesa dos meses de julho, 

agosto e setembro de 2019. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador 

PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 135/2019 – 

PROJETO DE LEI Nº 5626/2019, QUE PROÍBE A VENDA DE RIFAS POR ALUNOS NAS ESCOLAS DA 

REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA/SP. PROCESSO Nº 134/2019 – VETO 

Nº 4/2019, VETO AO PROJETO DE LEI N.º 5.602/2019, QUE FIXA EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS 

A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Foram apresentadas as 

seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador WADINHO PERETTI: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, determine o 

reparo da calçada dos fundos da escola 9 de Julho, na Rua Caetano Álvaro Pastore, devido ao péssimo 

estado quese encontra atualmente. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, realize o recapeamento asfáltico em 

toda extensão da Avenida Heitor Alves Gomes, devido ao péssimo estado que esta via se encontra 

atualmente. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 

determine à empresa CONAM a reativação da impressão de certidões e 2ª via de boletos de IPTU, mesmo 

que vencidos, assim como era disponibilizado em administrações anteriores. Sabe-se que disponibilizar 

pagamentos por meio da internet oferece facilidade para o munícipe, com aumento da arrecadação. Do 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, 

por meio do setor de competente, analise a possibilidade de ampliar a Praça Erasmo Tafuri, localizada em 

frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Importante ressaltar que ao lado de referida praça 

existe uma pequena rua que foi criada para organizar o fluxo de veículos quando o Paço Municipal esteve 

instalado naquele prédio, pois disciplinava a entrada/saída do estacionamento de automóveis. Entretanto, 

com a reforma do prédio o estacionamento deixou de existir e a pequena rua perdeu sua função, 

principalmente pelo fato da Rua Lina Zuppani ser via de mão dupla. Considerando ainda o grande número 

de pessoas que são atendidas diariamente no AME, além de motoristas de ambulância e acompanhantes 

de pacientes, a ampliação da praça com a colocação de bancos seria de extrema relevância para 

revitalização do local, tornando-o mais aprazível e seguro aos cidadãos. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que cumpra as disposições da Lei 

Municipal N.º 3.649, de 29 de agosto de 2007, no projeto de arborização urbana denominado “Uma criança, 

Uma árvore”. Este projeto tem como objetivo o plantio de pelo menos uma muda de árvore frutífera, 

ornamental ou de essência nativa para cada criança taquaritinguense nascida. Desta forma, há 

conscientização sobre o meio ambiente nesta geração e em gerações futuras. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para providencie o retorno do serviço de 

retirada de galhos das ruas de nossa cidade, reiterando Indicação 076/2019, deste vereador. Com a falta do 

serviço acima citado, as ruas de Taquaritinga estão sujas e cheias de galhos descartados de forma 

imprópria. Na história do nosso município o poder público sempre providenciou este serviço de retirada de 

galhos, visto que há alto custo para os munícipes contratarem caminhão ou caçamba para esta finalidade. 

Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor de competente, estude a possibilidade de ampliar, com a criação de uma terceira faixa, a 

estrada municipal que liga Taquaritinga à Jurupema e Jurupema à Vila Negri. Além de ligar Taquaritinga a 
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esses distritos, a referida estrada faz ligações a outros municípios e à rodovia Washington Luiz, 

consequentemente ocasionando aumento de fluxo de veículos nesta via. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador MARCOS BONILLA: Solicita o encaminhamento 

de MOÇÃO DE APLAUSO ao Centro Cultural Adesca pela brilhante participação no "MOV DANCE", em 

Catanduva, onde conquistaram os quatro primeiros lugares: 1° Lugar e maior Nota do festival – GRUPO 

FUNDESCA com a coreografia: DILIGENTE – Modalidade: Estilo Livre Master - Coreografo: Fabrício 

Lotério; 1° Lugar e maior nota da categoria - Equipe OFICIAL A com a coreografia: Bohemia – Modalidade: 

Danças Urbanas Avançado – Coreografo: João Victor Valentim; 1° Lugar e maior nota na categoria Infantil – 

Oficial Junior com a coreografia: Eles não ligam pra gente – Modalidade: Danças Urbanas Infantil – 

Coreografa: Priscila Martins; 1° Lugar – Oficina Jazz especial com a coreografia: Cacos Virtuais – 

Modalidade: Conjunto Jazz Avançado – Coreografo: Alexandre Calera. Fez uso da palavra o vereador 

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

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

vereador WADINHO PERETTI: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Sargento Fagner 

Cesar Moreira, Cabo Mário Donizete Maria e Cabo Edson Clóvis Justino, integrantes da Força Tática de 

Taquaritinga, em reconhecimento ao ato de bravura e coragem destes policiais. Estes policiais militares 

atuaram na elucidação do assalto ao supermercado Feola, na tarde da última segunda feira, dia 28 de 

outubro, no qual resultou na prisão de um suspeito deste crime, após troca de tiros com os policiais. Fez uso 

da palavra o vereador WADINHO PERETTI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso 

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

por todos vereadores. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: À Secretaria Municipal de Educação, para que 

encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) Houve atendimento da remoção, 

antes da atribuição de cargos novos, vagos e/ou criados, de Educação Especial PEB II e outros tipos de 

cargos dos níveis de ensino do magistério, para ingresso de candidatos aprovados em concurso público? 2) 

Houve alguma nomeação de professor de Educação Especial e outro nível por concurso público, sem a 

vaga ser oferecida para remoção, de acordo com a lei vigente sobre o assunto? Se sim, justificar os motivos 

que se desconsiderou a remoção e/ou descumpriu a lei, e consequentemente acarretando algum 

favorecimento a alguém; 3) Requer o envio de cópias de nomeação de cargos novos desde o ano de 2012 

até o presente momento, bem como as vagas oferecidas para a remoção e para os ingressos, identificando 

os nomes dos professores e a data da nomeação, como também, enviar cópias dos decretos e/ou dos 

comunicados indicando os cargos cridos e/ou vagos, época da remoção e a as datas do ingresso dos novos 

professores nomeados por concurso público desde 2012 até agora; 4) Solicita o envio, se necessário, de 

outras considerações que entender necessárias. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. 

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

colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Dos vereadores JUNINHO PREVIDELLI e TONHÃO 

DA BORRACHARIA: À Secretária Municipal de Educação, Senhora Neide Ramos Salvagni, para que 

determine a instauração de uma sindicância com a finalidade de apurar possíveis fatos ocorridos na EMEB 

Professor Modesto Bohrer. Chegou ao conhecimento de alguns vereadores que alunos da referida escola 

receberam orientações no sentido de que não consumissem produtos vendidos por um vendedor ambulante 

conhecido como Santo. Esclarecemos que esse senhor trabalha neste local ha décadas, e jamais trouxe 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

qualquer tipo de problema, tanto para a escola, bem como aos alunos. Achamos importante a apuração de 

tais fatos, visto que a diretora desmentiu os vereadores, como também inúmeros pais de alunos. Outro fato 

pelo qual julgamos necessária a instauração de sindicância consiste em que desta forma poderemos 

confrontar as duas versões, visto que possuímos inúmeros relatos de pais, alunos, e também do 

comerciante. Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos. Fez uso da palavra o vereador 

JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Do vereador MARCOS 

BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a este vereador, em tempo hábil, quando 

irá nomear o novo subprefeito do Distrito de Jurupema, tendo em vista que é sabido que o anterior foi 

designado a trabalhar na Secretaria Municipal da Saúde, deixando o cargo vago. A preocupação é salutar, 

já que é indiscutível o fato de que distrito necessita de um subprefeito para cuidar da zeladoria. Ainda 

solicita que, preferencialmente, seja escolhido um morador daquele local, seguindo os critérios do artigo 80, 

da Lei Orgânica do município, onde diz que: “Os Subprefeitos distritais ou administradores regionais serão 

nomeados pelo Prefeito entre os integrantes de lista tríplice escolhida pelos eleitores do distrito”. Do 

vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, quando entrará em vigor a Lei Complementar nº 4.615, de 15 de julho de 2019, que autoriza a 

concessão de gratificação por atividade de plantão em saúde, aos servidores públicos municipais efetivos 

que atuam na área de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h “Wilson 

Rodrigues”. Ocorre que a lei foi votada em sessão extraordinária, durante o recesso desta Câmara, no mês 

de julho, pois havia urgência em solucionar o problema, no entanto, até a presente data a lei não entrou em 

vigor. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta 

Casa de Leis, em tempo hábil, informações acerca do Parque Municipal de Lazer Prefeito Ernesto Salvagni, 

reiterando pedido de informação que consta no Requerimento 196/2019, deste vereador, visto que o Senhor 

Prefeito não respondeu aos itens 1 e 2, do referido Requerimento. Pelos motivos acima expostos, requer 

novamente que o Poder Executivo envie as seguintes informações: 1) Cópia capa a capa do projeto 

executivo da obra; 2) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Do vereador RODRIGO DE 

PIETRO: À Presidente do Conselho de Administração do IPREMT, senhora Maria Elisa Rollo, para que 

encaminhe a este vereador, em tempo hábil, cópia das atas das últimas seis reuniões do Conselho de 

Administração, inclusive a ata da reunião em que este vereador esteve presente. Solicito os documentos em 

tempo hábil, visto estar agendada para a sessão ordinária do dia 11/11/2019, a presença do 

superintendente do IPREMT nesta Casa de Leis, conforme convocação por meio do Requerimento n.º 

230/2019. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi 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 28/2019 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

QUE DISPÕE SOBRE O RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DOS MOTORISTAS 

MUNICIPAIS, CONCEDE ANISTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Neste momento, o vereador 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO fez pedido de Vista do Projeto, conforme Artigo 205, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de Vista em votação, foi aprovado por 

unanimidade. PROCESSO Nº 120/2019 – PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINA A CONCESSÃO DE 

DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO 

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

uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. Neste 

momento, o vereador MARCOS BONILLA fez pedido de Vista do Projeto, conforme Artigo 205, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de Vista em votação, foi 

aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 126/2019 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO 

DE ÁREAS À EMPRESA "FE TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS 

LTDA.", QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Este projeto tem uma EMENDA 

SUPRESSIVA. Colocado a presente emenda em discussão. Fez uso da palavra o vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS BONILLA e JUNINHO PREVIDELLI. Colacada a presente Emenda em 

votação, foi aprovada por unanimidade. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO 

JUNQUEIRA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo 

mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de lei foi colocado em votação 

e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei 

Nº 5620 de 04 de novembro 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. 2 – CIDO BOLIVAR. 

Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA e JUNINHO PREVIDELLI. 3 – ANGELIM. Neste 

momento, pela ordem, o vereador ANGELIM fez pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, realize a limpeza na entrada do bairro Nova 

Vila Rosa, na rua Dr. Rosa Martins, pois munícipes estão descartando lixos e entulhos neste local. Ademais, 

há necessidade de que coloque placas indicativas de que é proibido jogar lixos e entulhos neste local. Em 

seguida, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, realize a continuação do serviço de 

manutenção ao cemitério. Foi realizado o serviço de limpeza e pintura apenas até a capela, por isso, solicita 

o prolongamento deste serviço até o final desta via. 4 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos 

vereadores BETO GIROTTO, JUNINHO PREVIDELLI e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 5 – 

TONHÃO DA BORRACHARIA. 6 – VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores 

WADINHO PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e CIDO BOLIVAR. 

7 – GILBERTO JUNQUEIRA. Neste momento, pela ordem, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez pedido 

de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, quantas mudas foram doadas desde quando foi aprovada a Lei Municipal N.º 3.649, de 29 de 

agosto de 2007, no projeto de arborização urbana denominado “Uma criança, Uma árvore”. Sabe-se que em 

respeito a esta lei, o Poder Executivo deve doar pelo menos uma muda de árvore frutífera, ornamental ou 

de essência nativa para cada criança taquaritinguense nascida. O pedido foi votado e aprovado por 
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unanimidade. 8 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, WADINHO PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Neste momento, pela ordem, o vereador RODRIGO DE PIETRO fez pedido 

de REQUERIMENTO ORAL solicitando o envio de ofício ao Gerente da Agência Ambiental da CETESB em 

Jaboticabal, Senhor Amauri da Silva Moreira, com a finalidade de solicitar à CETESB para que realize uma 

visita técnica à área de descarte de entulhos e galhos, para que esta agência possa emitir laudo atestando 

a vida útil daquele local. A Prefeitura Municipal parou de descartar materiais nesta localidade, mas 

munícipes continuam descartando. Por isso, é de extrema importância um laudo que ateste se esta área 

ainda suporta receber mais materiais. A referida área fica nas proximidades da vicinal Dr. Horácio Ramalho, 

sentido Santa Ernestina, ao lado do aterro sanitário. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 9 – 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 10 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelo vereador 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 21h53min.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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


