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00ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h27min. 

 

Às dezenove horas e vinte e sete minutos do quarto dia do mês de dezembro do ano dois mil e 

dezessete, 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 28ª Sessão Ordinária do 1º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: 

Presidente – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; Vice-Presidente – MARCOS RUI GOMES 

MARONA; 1º Secretário – JOEL VIEIRA GARCIA; 2º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO 

PORTO. Presentes os demais Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA 

SILVA, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, 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, ELISANDRA 

MACHADO VALADARES, FABIO LUIS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO 

PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, 

ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ROSA MARIA ROMANO. Após chamada regimental, 

havendo número legal, em plenário sob a proteção de DEUS o Senhor Presidente declarou 

abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao Vereador GILBERTO JUNQUEIRA que lesse um 

versículo da Bíblia Sagrada. Nesse momento, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO à Engenheira 

Agrônoma Maria Carla Munuera Ogata, em razão do trabalho por ela liderado em prol do 

reflorestamento da Serra do Jaboticabal. Nesse momento, solicitou ao 1º Secretário que 

procedesse a leitura da matéria do expediente. PROCESSO Nº 162/2017 - PROJETO DE 

RESOLUÇÃO QUE ALTERA REDAÇÃO DO § 4.º DO ARTIGO 16 E INSERE O §5.º AO 

ARTIGO 212 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA QUE 

ESPECIFICA. PROCESSO Nº 163/2017 - PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS. Fez uso 

da palavra pela ordem o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA solicitando o levantamento de 

interstício do presente projeto para que fosse colocado em votação ainda na presente sessão. 

PROCESSO Nº 161/2017 - PROJETO DE LEI Nº 5333/2017 QUE DECLARA DE UTILIDADE 

PÚBLICA MUNICIPAL A 75.ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 

DE TAQUARITINGA. PROCESSO Nº 164/2017 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A PERMUTAR CRÉDITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE 
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ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Fez uso da palavra pela ordem o Vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA solicitando o levantamento de interstício do presente projeto para que 

fosse colocado em votação ainda na presente sessão. Foram apresentadas as seguintes 

INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do Vereador MARCOS RUI GOMES 

MARONA, duas indicações: 1- no sentido de que seja acionado o DEMCOVE, com a finalidade de 

providenciar a dedetização da sede da Associação Protetora dos Animais – APA, tendo em vista 

que apareceram muitos escorpiões e ratos no local, o que poderá colocar em risco a saúde das 

pessoas que ali trabalham e também dos munícipes da vizinhança local. É importante salientar 

que a entidade presta relevantes serviços ao município no controle de animais e passa por 

dificuldades financeiras, o que a impede de bancar com os custos da dedetização, caso tenha que 

contratar uma empresa particular e o Departamento de Controle de Vetores pertence ao município 

e está capacitado para fazer o serviço. 2- no sentido de que, por meio do departamento 

competente, providencie a colocação de um redutor de velocidade, nos padrões definidos pelo 

CONTRAN, na Avenida Adamo Lui, próximo ao número 1302, atendendo aos pedidos dos 

moradores, tendo em vista que os veículos circulam por aquele local numa velocidade acima da 

regulamentada para a via, trazendo riscos aos moradores. Tal solicitação vem a reforçar outras 

anteriormente feitas nesse mesmo sentido, como as indicações nº15, nº73 e 247/2017. Do 

Vereador JOEL VIEIRA GARCIA: no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

providencie as seguintes melhorias na Rua Antenor Milanezi, no Jardim Vale do Sol: realização de 

operação tapa-buracos, contenção de erosão, limpeza do lixo e mato, que se encontra alto. Tais 

providências foram solicitadas pelos moradores locais e se fazem urgentes e necessárias. Do 

Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, providencie o nivelamento dos sarjetões de escoamento de águas pluviais, 

localizados nos cruzamentos de inúmeras ruas de nossa cidade, reiterando as indicações nº 116 

do Vereador Tenente Lourençano e nº 229/2017 do Vereador Gilberto Junqueira, sendo que esse 

pedido se faz mais urgente nos seguintes cruzamentos: 1-Rua General Glicério e Rua Newton 

Prado; 2-Rua General Glicério e Rua Clineu Braga de Magalhães; 3-Rua General Glicério e Rua 

da República. Do Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, verifique a possibilidade de reduzir o sarjetão existente no cruzamento entre 

as Ruas Campos Sales e Visconde do Rio Branco. Muito embora solicitações semelhantes 

tenham sido feitas por meio de indicações anteriores, como as de nº 116 e nº 229/2017, o pedido 

se faz urgente neste local. Do Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: no sentido de que, por meio 

dos setores competentes, providencie uma maior fiscalização na Rua Prudente de Moraes. 

Diversos moradores e comerciantes têm informado que muitos motoristas estão parando em 

locais inadequados, desrespeitando vagas destinadas aos idosos e deficientes e causando 

transtorno. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, por meio dos setores 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

competentes, determine aos proprietários de imóveis a construção das calçadas na Av. Dr. Flávio 

Henrique Lemos (antiga Av. Itamaracá), no Portal Itamaracá, que dá acesso à FATEC, bem como 

na Av. Emílio Girotto. Caso não sejam construídas no tempo hábil, que a Prefeitura providencie a 

construção e encaminhe as despesas aos proprietários, conforme determina o Código de Normas. 

Outrossim, que faça a construção das calçadas nos imóveis pertencentes à Municipalidade. Não 

existem calçadas em alguns trechos de referidas avenidas, o que faz com que os transeuntes 

caminhem pela via, correndo o risco de acidentes. Dos Vereadores TENENTE LOURENÇANO, 

JUNINHO PREVIDELLI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, por meio da 

Secretaria de Saúde, realize melhorias na Unidade Básica de Saúde – UBS Braz Curti, no Jardim 

Santa Cruz.  No local faz-se urgente e necessária instalação de concertinas (cerca de segurança), 

instalação de alarmes e colocação de câmeras de monitoramento. Tal pedido justifica-se uma vez 

que usuários de entorpecentes e vândalos invadem a referida UBS no período noturno e nos finais 

de semana, danificando tanto o imóvel, quanto os mobiliários e equipamentos. Nesse momento, o 

Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA fez uma Indicação Verbal no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, providencie a limpeza no entorno do cemitério municipal, retirando o mato e 

o entulho das calçadas. Tal pedido se faz necessário uma vez que o local encontra-se bastante 

sujo, dificultando a passagem dos transeuntes. Ademais, é necessária uma maior fiscalização 

para que seja aplicada multa aos munícipes que se utilizam indevidamente do local para descartar 

seu lixo. Em seguida, o Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO fez uma Indicação Verbal 

no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a colocação de tambores nas 

praças para que os ambulantes descartem seu lixo. Tal pedido se faz necessário especialmente 

considerando-se a abertura do comércio local até mais tarde durante o período de festividades. 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador PROF. 

CAIO PORTO: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos jovens estudantes, Vereadores e 

Suplentes, que participaram do Parlamento Jovem 2017 nesta Câmara Municipal, parabenizando-

os pelo empenho e pelos trabalhos realizados durante o período. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. Não havendo 

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

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO,  dois 

requerimentos: 1- REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de 

ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envie planilha dos gastos, com cópia das 

notas fiscais, do custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAMU, esclarecendo 

qual será a destinação do veículo do SAMU após a renovação da frota realizada no ano de 2017, 

uma vez que a frota se renova a cada 5 anos. Colocado o presente requerimento em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores: 
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MARCOS RUI GOMES MARONA e JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 2- REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e 

depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que apresente relação com os nomes dos 

integrantes da Comissão Municipal instituída pela Portaria nº 053, de 18 de julho de 2017: 1-Cópia 

da ata das reuniões da Comissão; 2-Valor gasto com compras de fraldas geriátricas e infantil 

descrito de forma separada por: a.Ação judicial; b.Para atendimento da Casa da Criança; c.

Atendimentos diversos; 3-Cópia da nota fiscal da compra de fraldas geriátrica e infantil; 4-Qual a 

quantidade de requerimentos com pedidos de fraldas; 5-Informar a quantidade de requerimentos 

deferidos e indeferidos. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, MARCOS RUI GOMES MARONA, PROF. CAIO PORTO e VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palvra, o Vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez um requerimento Verbal: REQUERER, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta 

Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 

que apresente esclarecimentos acerca da máquina de fraldas existente na Assistência Social na 

gestão anterior: se voltou à Assistência Social e, se não, onde se encontra referida máquina. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade e subscrito pelo Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Colocado o requerimento do 

Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO em votação, foi aprovado por unanimidade. Todos os 

Vereadores: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Bombeiro Educador Luciano José de 

Azevedo, do Corpo de Bombeiros de Taquaritinga. Tal propositura faz jus ao trabalho que o 

Bombeiro Azevedo vem realizando como Bombeiro Educador em nosso município no 

desenvolvimento do Programa Bombeiros nas Escolas, no atendimento a solicitações de 

Palestras preventivas de Proteção Contra Incêndios, Primeiros Socorros e Prevenção de 

Acidentes do Lar, para empresas, indústrias, entidades não governamentais, CRAS, entre outros, 

conseguindo atingir com esmero e dedicação a rede de Ensino Estadual, Municipal e Privada, aos 

alunos do 9º (nono) Ano do Ensino Fundamental. Exímio profissional gabaritado e capacitado aos 

princípios do Educador, como também é reconhecido e elogiado por todo o trabalho que realiza 

junto à comunidade taquaritinguense. Colocado o presente requerimento em discussão. Não 

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

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do Vereador TENENTE LOURENÇANO: 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 3º Sargento da Polícia Militar JOSÉ ROBERTO 
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ORIZZO, que se destacou pela vocação do bem e pelo esforço, desenvolvendo há 26 anos 

serviços em prol da segurança de nosso município, missão extremamente árdua e gratificante. 

Conhecedor dos relevantes serviços prestados pelo homenageado, exemplo de dedicação, 

dignidade e correção, faço questão de destacá-lo como um profissional exemplar, característica 

imprescindível àqueles que trabalham em contato direto com o público. Por ser de inteira justiça é 

realizado este reconhecimento e aprovada com louvor a homenagem ao Sargento José Roberto 

Orizzo, merecedor inconteste de toda nossa gratidão, sempre à disposição do povo do nosso 

Município, atuando com extrema seriedade no cumprimento do seu dever. Moção esta que 

expressa nosso reconhecimento a um dos mais valorosos cidadãos de nosso município, ”Servindo 

e Protegendo”. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 

subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA: encaminhamento 

de MOÇÃO DE APLAUSO ao senhor Antonio Naudenir Tebatini, nascido e criado em Jurupema, é 

viúvo de Luiza da Silva Tebatini. O senhor Antonio trabalhou por muitos anos na lavoura; alguns 

anos no Posto Bom Jesus; na Escolinha do comércio; na Flora Azaleia e por 20 anos trabalha no 

Posto Cotai. Em Jurupema, ajudou nas quermesses por mais de 13 anos, nas barracas das 

Igrejas de São João Batista e Santo Antonio. Também ajudou na construção do muro do 

cemitério, doando tanto materiais, como cimento, quanto mão de obra braçal durante o dia. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador ANTONIO 

VIDAL DA SILVA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito por 

todos os Vereadores. Nesse momento, fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES 

MARONA para fazer um Requrimento Verbal solicitando o envio de ofício de agradecimento ao 

Deputado Federal Ricardo Izar, que conseguiu adquirir uma ambulância branca para o nosso 

município, que custa mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), e deve vir ao município, 

de acordo com o Senhor Prefeito Municipal, ainda este ano. Colocado o presente requerimento 

em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, fez uso da 

palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI para fazer um requerimento Verbal: REQUERER, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário 

desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que, tendo em vista a votação da regularização de alguns terrenos na presente sessão 

ordinária, envie a esta Casa de Leis, o mais rápido possível, quais providências foram tomadas 

em relação a casos de doação de terrenos por parte da Administração passada e que, chegou até 

o nosso conhecimento, que tais doações foram feitas de forma irregular. Colocado o presente 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação 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. Em pauta: PROCESSO Nº 

152/2017 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO 

SALARIAL AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA. De autoria da 

Mesa Diretora. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JOSÉ 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, JUNINHO PREVIDELLI, MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, TENENTE LOURENÇANO. Não 

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

colocado em votação, tendo sido aprovado por treze votos favoráveis e um voto contrário e 

recebendo o autógrafo de Projeto de Lei Complementar nº5.325 de 04 de dezembro de 2017. 

PROCESSO Nº 154/2017 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À 

EMPRESA “FILIOLI SÓ O PÓ DE PNEUS EIRELI LTDA. - ME.”, QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Executivo Municipal. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores 

GILBERTO JUNQUEIRA, ANTONIO VIDAL DA SILVA e JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo 

mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei 

nº5.327 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 153/2017 - PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “CARLOS MÁRCICO MÓVEIS - ME”, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Executivo Municipal. Colocado o 

presente projeto em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 

recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.326 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 

155/2017 - PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA 

“CEREALISTA FACINHO LTDA. - ME”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De 

autoria da Executivo Municipal.  Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.328 de 04 

de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 156/2017 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A 

DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “G. T. CARRINO ALIMENTOS EIRELI - ME”, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Executivo Municipal.  Colocado o 

presente projeto em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 
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palavra, o presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 

recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.329 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 

157/2017 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.223, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2014, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DAS ÁREAS QUE ESPECIFICAM À 

EMPRESA “GALLU PNEUS LTDA.” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Executivo 

Municipal.  Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelo Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não 

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

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5.330 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 163/2017 – PROJETO DE 

LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR ACORDO DE 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria da Executivo Municipal. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi 

aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA e PROF. CAIO PORTO. Não 

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

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5.335 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 164/2017 – PROJETO DE 

LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR CRÉDITOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria do 

Poder Executivo. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, JUNINHO 

PREVIDELLI, ANTONIO VIDAL DA SILVA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e JOSÉ 

RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o 

autógrafo de Projeto de Lei nº5.336 de 04 de dezembro de 2017. PROCESSO Nº 150/2017 – 

PROJETO DE LEI QUE ALTERA O OBJETO DE PARTES DAS PROPOSTAS DESTINADAS 

AO CUMPRIMENTO NO ORÇAMENTO 2017 (EMENDAS Nº 01, Nº 02 e 03). De autoria do 

Poder Executivo. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e JUNINHO PREVIDELLI. O Vereador WADINHO PERETTI 

usou da palavra para fazer pedido de vistas do presente projeto. Colocado o pedido de vistas em 

discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o pedido de vistas 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à 

deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, após fazer suas 

considerações finais, sob a proteção de DEUS, encerrou a presente sessão ordinária, às 20h44. E 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

para constar eu__________________ JOEL VIEIRA GARCIA, 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__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


