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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, SEGUNDA-

FEIRA, ÀS 19h38min. 

 

Às dezenove horas e trinta e oito minutos do sétimo dia do mês de maio do ano dois mil e dezoito, 

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 

10ª Sessão Ordinária do 2º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – JOSÉ RODRIGO 

DE PIETRO; Vice-Presidente – MARCOS RUI GOMES MARONA; 2º Secretário – CAIO 

EDIVAN RIBEIRO PORTO. Presentes os Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, WADINHO PERETTI e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausentes os Vereadores: 1º Secretário – ORIDES PREVIDELLI 

JUNIOR e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foram convocados para prestar seus 

serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA 

DAVOGLIO, ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA 

PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, 

ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ROSA MARIA ROMANO. O Senhor Presidente solicitou ao 

2º Secretário que assumisse o lugar do 1º Secretário o qual, dando continuidade à Sessão, fez 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 CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em 

seguida, o Senhor Presidente convidou o Senhor Ronaldo Anzoin para fazer uso da Tribuna Livre, 

tratando do “Defenders Futebol Americano”, planejamento. Foi aparteado pelos Vereadores 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, MARCOS RUI GOMES MARONA, APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES, ANTONIO VIDAL DA SILVA e WADINHO PERETTI. Nesse momento, o Senhor 

Presidente solicitou ao 2º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e 

comunicados. Ofício Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides de 

Carvalho Schlobach” - ITES à Câmara Municipal – A Comissão Organizadora da IX Semana 

Agronômica do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides de Carvalho 

Schlobach” – ITES, agradece o seu apoio e contribuição para realização do evento. A 

semana tem por objetivo complementar a formação dos alunos, oferecendo palestras com 

profissionais reconhecidos em suas áreas. Aproveitamos também a oportunidade convidá-

los a participar da IX Semana Agronômica, que ocorrerá entre os dias 07 a 12 de maio de 

2018. Ofício nº004/2018 – Departamento de Contabilidade – Encaminha balancete do mês de 
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março de 2018 da Prefeitura Municipal. Ofício nº 171/2018 – 2ª Promotoria de Justiça. 

Referente ao Inquérito Civil n. MP. 14.0456.0000288/2016 - Acessibilidade e Atendimento 

Pessoas com Deficiência Auditiva. Pelo presente, passado nos autos do IC n.MP. 

14.0456.0000288/2016, nos termos do r. despacho, requisito a Vossa Excelência, no prazo 

de 10 dias, informação sobre a tramitação do Projeto de Lei, referente ao atendimento nas 

instituições bancárias na Língua Brasileira de Sinais (Libras), cujas cópias seguem anexas. 

Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 2º Secretário que procedesse à leitura da matéria 

do Expediente. PROCESSO Nº 27/2018 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE 

INSTITUI A SESSÃO SOLENE DO JUBILEU EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE 

FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 28/2018 - PROJETO DE LEI QUE INSTITUI EM TAQUARITINGA, A SEMANA 

MUNICIPAL DO IDOSO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 

25/2018 - PROJETO DE LEI QUE DENOMINA VIA PÚBLICA COM INÍCIO NA AVENIDA 

VICENTE JOSÉ PARISE, LOCALIZADA PARALELAMENTE ENTRE AS RUAS JOSÉ GUERRA 

E JOAQUIM LOURENÇO SOBRINHO.(RUA GUERINO GUERRA). PROCESSO Nº 29/2018 – 

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS 

SOCORROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, PARTICULARES, DE ENSINO BÁSICO E 

FACULDADES NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do 

Vereador PROF. CAIO PORTO: para que, por meio dos setores competentes, providencie a 

extensão do transporte escolar para o Jardim Maria Luiza II, sendo que referido transporte só 

alcança o Jardim Maria Luiza I. O pedido justifica-se uma vez que desde o início do ano de 2017 a 

população do Jardim Maria Luiza II vem solicitando a este Vereador que notifique a Secretaria 

Municipal de Educação acerca do direito dos estudantes usarem o transporte, visto que, como o 

bairro é grande, os estudantes que residem nas últimas ruas embarcam e desembarcam muito 

longe de suas residências. Do Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO, duas indicações: 1- 

No sentido de que determine as seguintes melhorias: 1- Destine um novo ônibus para o transporte 

de pacientes para Barretos; o que está sendo utilizado apresenta condições precárias, inclusive 

molhando os pacientes em dias de chuva. 2- Providencie, com urgência, o Convênio necessário 

(pois se encontra vencido desde janeiro) com o ônibus que segue diariamente para Barretos, que 

está sendo barrado diariamente pela falta de pagamento. Pacientes na quarta-feira 04/04/2018 

permaneceram na rodovia das 05h40 até às 07h00 esperando chegar o dinheiro para que fosse 

pago o pedágio (paciente estava com agendamento para internação e cirurgia, chegando no 

hospital muito depois do horário marcado). O motorista do ônibus que faz o transporte está 

desembolsado dinheiro próprio para o pagamento para que o ônibus possa ser liberado e siga até 

o destino. Na terça-feira dia 10/04/2018 os pacientes voltaram para Taquaritinga, mas 
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permaneceram na rodovia pelo mesmo problema, até que fosse pago. O motorista não tem 

obrigação de arcar com as despesas do pedágio com dinheiro próprio, e se faz urgente e 

necessário que as autoridades ou pessoas competentes agilizem o convênio, evitando situações 

constrangedoras para os que se utilizam desse serviço, além de estarem doentes. 2- No sentido 

de que, por meio dos setores competentes, determine, com urgência, a pintura da faixa de 

pedestres em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades – AME. Esse pedido vem a 

reforçar solicitações anteriores nesse sentido, como a feita por meio da Indicação nº303/2017, e 

se faz urgente ante as diversas solicitações dos munícipes. Do Vereador MARCOS RUI GOMES 

MARONA, duas indicações: 1- No sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie 

a colocação de uma placa de PARE e/ou sinalização de solo na Alameda Moacyr Manólio (fotos 

anexas), tendo em vista que inexiste qualquer placa informativa ou sinalização no local indicando 

quem deve parar. 2- No sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a 

colocação de uma lombada na Rua Ricieri Micali, na altura do número 222, no Distrito de 

Guariroba. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: No sentido de que, por meio dos 

setores competentes, providencie a pintura das guias e sarjetas e a sinalização de solo por toda a 

extensão da Av. Pedro Carletto. Do Vereador TENENTE LOURENÇANO: No sentido de que, por 

meio da COMUTRAN, estude as alternativas de engenharia de tráfego para redução da 

velocidade dos veículos ou a possibilidade de implantação de uma ondulação transversal 

(lombada) nas seguintes vias: 1- Rua Luiz Alberto Zuchi, próximo ao número 149, Jardim Paraiso 

I; 2- Rua “H”, próximo ao número 72, Jardim Santo Antonio; 3- Avenida Gabriel Cavalheiro, Jardim 

Laranjeiras, entre a Rua Antônio Nunes da Silva e Av. Mario da Silva Camargo, sentido bairro. O 

pedido justifica-se uma vez que moradores, comerciantes e pedestres reclamam da velocidade 

com que os veículos transitam na referida via, correndo risco de atropelamentos e acidentes. Do 

Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, duas indicações: 1- No sentido de que, por meio dos setores 

competentes, determine as seguintes melhorias no Jardim Ignez: a) Rotatória no bairro para 

impedir que acidentes ocorram e o local é bastante movimentado (inclusive reforçando indicações 

anteriores nesse sentido); b) Sinalização de mão única em cada rua; c) Lombadas em todas as 

ruas nos pontos onde se fizerem necessárias, visando à redução de velocidade, especialmente 

considerando-se que muitas crianças brincam no local. 2- No sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine a operação tapa-buracos: 1- Nova Vila Rosa, na rua onde se 

localiza a Geraldo Pedras, uma vez que se encontra com muitos buracos; 2- Rua da Liberdade, ao 

lado do bar do Vicentinho, onde tal providência também se faz urgente ante a quantidade de 

buracos no local. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, duas indicações: 1- No sentido de 

que determine estudos e posterior ação proibindo fumar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 

narguilés e outros produtos similares em áreas ambientais, como Áreas Verdes e principalmente 

na Serra do Jaboticabal, instituindo para isso normas e penalidades, com uma fiscalização eficaz, 
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visando o bem estar do meio ambiente e da população. Os danos ambientais decorrentes do 

cigarro são muitos, a começar pela sua produção, em que, a cada 300 cigarros fabricados, uma 

árvore é derrubada. Além disso, são empregados agrotóxicos cada vez mais potentes para 

otimizar o cultivo do fumo, contaminando o solo e os cursos d'água. Chegando ao consumo, 

embora o planeta, como um todo, não sofra com a emissão de gases de efeito estufa decorrentes 

do consumo de cigarros e similares, são inegáveis os danos que as demais substâncias tóxicas 

que os compõem causam ao ar local (e de quem o respira), e não apenas os graves, mas o 

simples incômodo e irritação. Por fim, e nessa ótica, o objeto principal desse pedido se refere ao o 

uso e o descarte inadequado que traz grandes malefícios ao meio ambiente. Além da simples 

sujeira que incomoda os nossos olhos e o bem-estar, as "bitucas", se mal apagadas, são 

altamente incendiárias, sendo as responsáveis pelo início de muitos incêndios florestais ocorridos 

à beira de estradas (estima-se que 20% deles decorrem dessa causa em todo o mundo), e esse 

risco persiste nas áreas verdes urbanas, como em parques, praças, jardins, canteiros. 2- No 

sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a colocação de uma lombada na 

Avenida Gagliano Pagliuso, próximo ao número 160, na Vila Rosa, para segurança de fiéis que 

usam o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová neste endereço, pois está próximo a locais 

onde há festas constantes e, com isso, o aumento do tráfego de veículos expõe as pessoas a 

riscos pela alta velocidade. Do Vereador WADINHO PERETTI: No sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine a reconstrução do muro do cemitério de Jurupema com urgência, 

inclusive reforçando a Indicação nº 249/2017, pois alguns animais estão entrando no local e 

também está havendo o roubo de imagens. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: REQUERER, pedido de informação ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

informe acerca das providências que foram ou ainda serão tomadas em relação ao esvaziamento 

da represa do Parque de Lazer “Ernesto Salvagni” e se tal esvaziamento foi autorizado pelos 

departamentos responsáveis pela proteção ambiental. 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 presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Do Vereador TENENTE LOURENÇANO: MOÇÃO DE APLAUSO à 

Coordenação de Festa da Comunidade São Bento de Vila Negri por ter reativado a tradicional 

festa quermesse em louvor a São Bento, depois de 10 anos de paralisação a quermesse, 

realizada de 07 a 29 de abril de 2018, foi um sucesso de público e arrecadação. Com a reativação 

dos festejos, a Coordenação com muito trabalho e dedicação uniu novamente a comunidade 

católica e levantou a autoestima dos moradores do Distrito de Vila Negri. Por ser de inteira justiça, 

a Câmara Municipal, por meio deste ato legislativo, reconhece e aprova a homenagem que 

prestamos à Coordenação de Festas, pois seus membros são merecedores incontestes de toda 
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nossa gratidão. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos Vereadores CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, 

PROF. CAIO PORTO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA e 

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

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

demais Vereadores. Do Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES, dois requerimentos: 1- 

MOÇÃO DE APLAUSO ao Nelson Parise (Né Parise), ex-Secretário de Esportes, pelos serviços 

prestados como professor de educação física. Né Parise se encontra atualmente de licença e 

deve se aposentar em breve. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Foi aparteado pelos Vereadores: 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA 

SILVA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, WADINHO PERETTI e TENENTE LOURENÇANO. 

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

foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito pelos demais Vereadores. 2- 

REQUERER pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que informe se a Prefeitura Municipal atualizou na ARTESP a inscrição dos veículos para isenção 

do pagamento do pedágio. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra 

o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Foi aparteado pelos Vereadores: MARCOS 

RUI GOMES MARONA e PROF. CAIO PORTO, que o subscreveu. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Do Vereador RODRIGO DE PIETRO: REQUERER pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que informe: 1- Quantas 

bolsas auxílio transporte universitário foram concedidas no ano de 2017 e quantas bolsas foram 

concedidas no ano de 2018?; 2- Quais critérios foram utilizados para conceder as bolsas em 2017 

e quais foram em 2018? Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores: MARCOS RUI GOMES 

MARONA, APARECIDO CARLOS GONÇALVES e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais 

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

votação, aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES, PROF. CAIO PORTO e ANTONIO VIDAL DA SILVA. Nesse momento, o 

Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO fez um requerimento verbal: REQUERER pedido 

de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, informe por que motivo não está sendo cumprida a fiscalização prevista na 

Lei nº4.471, de 28/11/2017, de autoria deste Vereador, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas 

a moradores de rua (Andarilhos, Mendigos e Pedintes) e a pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência mental, pelos estabelecimentos comerciais do Município de Taquaritinga e dá outras 
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providências. 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

que fez um requerimento verbal ao Senhor Presidente da Câmara Municipal: REQUERER o envio 

de ofícios a todos os empresários, micro e pequenos empresários de nossa cidade para que fosse 

possível agendar uma reunião com eles, juntamente com o Poder Executivo, para tratar das 

dificuldades que estão tendo nesses tempos de crise, como a falta de empregos em Taquaritinga. 

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. Nesse momento, foram lidos os seguintes requerimentos de solicitação de 

prorrogação de prazo: 1- Do Vereador Genésio Aparecido Valensio ao Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara Municipal para prorrogação de prazo por mais 30 dias para a votação do Projeto de Lei nº 

5358/2018. Colocado o pedido de prorrogação de prazo em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 2- Do Vereador/Presidente José Rodrigo de Pietro à Mesa Diretora da Câmara 

Municipal para prorrogação de prazo por mais 30 dias para a votação do Projeto de Lei nº 

5357/2018. Colocado o pedido de prorrogação de prazo em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nesse momento, o Senhor Presidente fez a Leitura do Ofício nº 233/2018 da 

Prefeitura Municipal, na íntegra: Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos, em 

atendimento aos dispositivos contidos no art. 174, inciso I da Lei Orgânica do Município de 

Taquaritinga, e de acordo com os pareceres da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, 

instituída pela Portaria S/P nº 009, de 1º de fevereiro de 2018, devidamente publicados no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Taquaritinga, nas edições 516, 533 e 533-A, cópias anexas, 

informamos que as entidades abaixo relacionadas beneficiadas com emendas individuais 

aprovadas por essa Casa de Leis no exercício de 2017, para aplicabilidade no exercício de 2018 

de conformidade com a Lei Municipal nº 4.481, de 26 de dezembro de 2017 (LOA), estão 

impedidas do recebimento de recursos as seguintes entidades: 1- Associação Atlética Guarani; 

Não atendeu os requisitos mínimos da Lei Federal 13.019/2014, conforme parecer técnico 

(anexo); R$ 30.530,30. 2- Liga Taquaritinguense de Volei Adaptado da Melhor Idade; Não 

atendeu os requisitos mínimos da Lei Federal 13.019/2014 e a não realizou a entrega de 

documentação complementar; R$ 5.000,00. 3- Clube Atlético Taquaritinga; Não protocolou a 

documentação conforme disposto no Edital de Orientação; R$ 4.000,00. 4- Associação Comercial 

e Industrial de Taquaritinga; Não atendeu os requisitos mínimos da Lei Federal 13.019/2014, 

conforme parecer técnico e jurídico (anexo); R$ 27.000,00. 5- Albergue São Lucas; Não 

protocolou a documentação conforme disposto no Edital de Orientação; R$ 2.000,00. 6- 

Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Taquaritinga – APRAFT; Não 

protocolou a documentação conforme disposto no Edital de Orientação; R$ 5.000,00. 7- Sindicato 
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Rural de Taquaritinga; Não protocolou a documentação conforme disposto no Edital de 

Orientação; R$ 10.000,00. 8- CAPORANGA; Não atendeu os requisitos mínimos da Lei Federal 

13.019/2014, conforme parecer técnico e jurídico (anexo); R$ 3.000,00. Fez uso da palavra o 

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

MARCOS RUI GOMES MARONA, que sugeriu que fosse convidado o Sr. Willian Caju para fazer 

parte da reunião também, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, ANTONIO VIDAL DA SILVA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, WADINHO 

PERETTI e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação 

do Plenário no expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 2º 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. PROCESSO Nº 20/2018 – PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS À EMPRESA “NICOLETTI & NICOLETTI LTDA.”, QUE 

ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO, que pediu vistas do projeto. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente pedido de vistas 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. PROCESSO 

Nº15/2018 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 2.249, 

DE 21 DE FEVEREIRO DE 1991, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES e RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum 

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

aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei 

nº5.359/2018, de 07 de maio de 2018. PROCESSO Nº 18/2018 – PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO QUE CONCEDE LICENÇA AO SENHOR LUIZ FERNANDO COELHO DA 

ROCHA, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS 

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

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo Vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo 

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

votação e aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, recebendo o autógrafo de 

Decreto Legislativo nº5.362/2018, de 07 de maio de 2018. PROCESSO Nº 21/2018 – 

PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS À EMPRESA “RS 

LUBRIFICANTES EIRELI - ME”, QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, ANTONIO VIDAL DA 

SILVA e MARCOS RUI GOMES MARONA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 
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fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.365/2018, de 07 de maio 

de 2018. PROCESSO Nº 04/2018 – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE INSERE 

O INCISO IX AO ARTIGO 145 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE 

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

MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores RODRIGO DE PIETRO, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, PROF. CAIO 

PORTO, WADINHO PERETTI, ANTONIO VIDAL DA SILVA, GILBERTO JUNQUEIRA e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Nesse momento, o Vereador RODRIGO DE PIETRO fez pedido de 

vistas do projeto. O pedido de vistas foi colocado em votação e rejeitado. Não havendo mais 

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

e rejeitado por oito votos contrários e cinco votos favoráveis. Não havendo mais 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 22h08. E para constar 

eu__________________ PROF. CAIO PORTO, 2º 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_______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 


