CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h35min.

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do quarto dia do mês de junho 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 13ª Sessão
Ordinária do 2º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; VicePresidente – MARCOS RUI GOMES MARONA; 1º Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 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, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO
VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, WADINHO PERETTI e
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária
os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUÍS DE
CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE
YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e
ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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 PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. 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. Em
seguida, foi entregue MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor José Roberto Girotto proposta pelo vereador
TONHÃO DA BORRACHARIA pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à Secretaria de
Esporte e Lazer de Taquaritinga. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que
procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados. Através de ofício nº 005/2018, encaminhamento
de Balancetes da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2018. Em
seguida, pela ordem usou da palavra o vereador Marcos Bonilla pedindo para colocar em votação o projeto
Operação de crédito. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura
da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 36/2018 – PROJETO DE LEI QUE DECLARA UTILIDADE
PÚBLICA MUNICIPAL A OFICINA DE INICIAÇÃO AO FAZER TREATAL. PROCESSO Nº 37/2018-

PROJETO DE LEI QUE ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1128, DE 15 DE
SETEMBRO DE 1970 ( ESTATUTO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA).
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34/2018-
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RORTATIVO PAGO EM VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPO DE
TAQUARITINGA, DENOMINADO “AREA AZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO
Nº 33/2018 - PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Neste momento o vereador MARCOS
BONILLA solicitou a palavra e requereu destaque de votação do projeto conforme disposto no
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- Estado de São Paulo artigo 164 do Regimento Interno, para que a matéria fosse deliberada na Ordem do Dia dessa sessão.
PROCESSO Nº 35/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE TAQUARITINGA A
CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Neste

momento o vereador MARCOS BONILLA solicitou a palavra e requereu destaque de votação do
projeto conforme disposto no artigo 164 do Regimento Interno, para que a matéria fosse deliberada
na Ordem do Dia dessa sessão. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal. Dos vereadores TENENTE LOURENÇANO e Dr. DENIS EDUARDO MACHADO: para
que através do setor competente, realize estudos a fim de verificar a viabilidade de aquisição de um drone
profissional com câmera, para ser utilizado pelas Polícias Militar e Civil, durante operações, bem como para
monitorar local onde exista suspeita de crime. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA, duas indicações: 1 no sentido de que seja feita com urgência, a roçagem na Rodovia Vicinal Dr. Horácio Ramalho, que liga
Taquaritinga à Santa Ernestina, pois o mato esta cobrindo o acostamento, tirando a visibilidade do
motorista, podendo assim causar acidentes. 2 - no sentido de que para que através do setor competente,
coloque a placa de denominação na Rua Antenor Milanesi, no Jardim Vale do Sol, e em todas as ruas do
bairro que não possuem as devidas placas. Justifica-se este pedido, porque esta rua desde que foi
denominada, não colocaram a placa, e membros da família Milanesi reclamam e pedem a colocação da
mesma. Solicita também, que sejam colocadas as placas de denominação nas ruas do Jardim Laranjeiras III
e IV. Do vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que seja feita a sinalização aérea e terrestre dos
bairros Jardim Maria Luiza II e Portal da Serra. Caso o pedido solicitado não seja de responsabilidade do
Município, que o mesmo comunique os responsáveis (Loteadores) para que o serviço seja executado. Do
vereador JUNINHO PREVIDELLI: para que estude a possibilidade de se fazer o pagamento dos Impostos e
taxas municipais nos estabelecimentos comerciais dos bairros, facilitando a vida dos moradores (inclusive
idosos) de se deslocarem até a cidade. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA duas indicações: 1 para que através do departamento competente, para que faça operação tapa-buraco na Rua Barão do
Triunfo, em frente a Academia Hollywood Esportes, altura do nº 565. Esta solicitação se faz necessária, pois
quando os veículos transitam pelo local, jogam as pedras soltas do asfalto para dentro da Academia,
podendo causar acidentes aos usuários da mesma. 2 - ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAET,
para que coloque em nível com o asfalto a tampa do bueiro da rede de esgoto, localizada na Rua da
Republica, esquina com a Rua José Bonifácio, ao lado da maternidade da Santa Casa. Justifica-se, pois, os
motoqueiros que passam por ali reclamam que o aro das motos entortam e a suspenção dos carros também
ficam danificadas, e também podem ocorrer acidentes neste local. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO
ZACARIAS: para que após estudos avalie a possibilidade de realização de palestras a serem ministradas
por especialistas em cardiologia da rede municipal, com teor preventivo sobre as doenças graves do
coração e os seus avanços para tratamento. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: para que através da
Secretaria da Fazenda, ou através de decreto municipal, adote medidas internas eficazes para a redução e
controle das despesas de custeio com Energia Elétrica, Água e Telefonia, em todos os setores da prefeitura,
de modo a racionalizar ao máximo as despesas públicas. Justificativa: CONSIDERANDO os princípios e
normas que norteiam a conduta administrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal, controle de
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- Estado de São Paulo despesas e de continuidade das ações já em andamento no Município com vistas à contenção de
despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na
gestão pública. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador
CIDO BOLIVAR: solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Associação Cultural Artística e de
Desenvolvimento Social – ACADES, pela participação do Festival Internacional de Dança, realizado na
cidade de Jundiaí. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador
MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR,
JUNINHO PREVIDELLI, Dr. DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA BORRACHARIA e GENÉSIO
APARECIDO VALENCIO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o
presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por 14 votos e 1 contrário, do vereador
MARCOS BONILLA, e subscrito pelos votantes favoráveis. Do vereador RODRIGO DE PIETRO, dois
requerimentos: 1 - REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito, no sentido de que envie informações referente processo de licitação que culminou a
contratação da empresa SINDPLUS para fornecimento do cartão alimentação: 1. Licitação

(Processo

integra – Licitação 030/15 – Pregão 12/15); 2.Contrato (contrato inicial – 083/15); 3. Aditivos; 4. Valor

na
do

deságio fornecido pela contratada nos anos de 2017 e 2018. Colocado o presente requerimento em
discussão. 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 aprovado por
unanimidade e subscrito pelos vereadores CIDO BOLIVAR, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, TONHÃO
DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI e Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 2 - REQUER,
depois de obedecidas as formalidades regimentais, pedido de informações à Direção do PROCON local,
para que envie a essa Casa de Leis relação contendo estatísticas das autuações realizadas no exercício de
2017 até a presente data, em relação ao atendimento nas agências bancárias de Taquaritinga, com base no
descumprimento da Lei Estadual n. 10.993, de 21 de dezembro de 2001 e Lei Municipal nº 3.307, de 28 de
maio de 2003. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO
DE PRIETO, foi aparteado pelo vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador
que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, pela ordem o vereador JUNINHO PREVIDELLI, fez solicitação de requerimento
para a próxima sessão, pedindo informação ao PROCON se a funcionária tem OAB e se o cargo exige
formação em Direito. Do vereador ANGELO BARTHOLOMEU. Colocado o presente requerimento em
discussão. Fez uso da palavra o vereador ANGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos 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 e subscrito pelos vereadores: CIDO
BOLIVAR, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, GENÉSIO APARECIDO VALENCIO, PROF. CAIO
PORTO, TONHÃO DA BORRACHARIA e RODRIGO DE PRIETO. Do vereador PROF. CAIO PORTO,
depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, o envio de pedido de
informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe em tempo hábil a situação do pagamento
da dívida de precatório oriunda da ação judicial ocorrida em face do imóvel da antiga Conservas Colombo
S/A, as seguintes informações: 1. Se foi pago em sua totalidade ou não? 2.Se não foi pago em sua
totalidade qual o valor pago e o resto a pagar? 3. Qual a previsão para término do pagamento?. Colocado o
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- Estado de São Paulo 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 e subscrito pelos vereadores CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO,
ANGELO BARTHOLOMEU, CIDO BOLIVAR, TONHÃO DA BORRACHARIA e GENÉSIO APARECIDO
VALENCIO. Em nome de TODOS VEREADORES solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO
para as Paróquias: São Sebastião, Santa Luzia, São Francisco de Assis e Sagrada Família e também para
a Secretaria Municipal de Cultura pela belíssima decoração de Corpus Christi, onde a comunidade Católica
e o poder público trabalharam fazendo com que as ruas ficassem maravilhosamente enfeitadas com as
características sacras. Fez uso da palavra o vereador Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi
aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais
nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Do vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO,

REQUER, depois de

obedecidas as formalidades regimentais, o envio de Pedido de informação ao Senhor Prefeito Municipal
para que informe à essa Casa de Leis em tempo hábil se existe algum estudo de ante projeto para
supressão da cobrança das taxas atualmente cobras pela municipalidade com base no anexo VII (TABELA
DE PREÇOS PÚBLICOS) da Lei Complementar nº 4.482/2017. Ocorre que, a cobrança da referida taxa,
viola o Código Tributário Nacional, bem como o art. 5º, XXXIV, da Constituição da República, que garante o
direito de petição. De conformidade com a referida legislação municipal, qualquer cidadão que desejar
protocolar um requerimento ou obter uma certidão da Prefeitura, é obrigado a recolher previamente a taxa,
para o exercício de seus direitos de cidadania. Com a merecida atenção, vejamos que a postura adotada
pela Prefeitura é ilegal, antijurídica, abusiva, despropositada e inconstitucional, não podendo prevalece, pois
dessa maneira, contraria, frontalmente Constituição Federal artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 5º... XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção
de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal; Contraria também decisão do colendo STF-Supremo Tribunal Federal, que aqui se oferece como
jurisprudência: “RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - § 2º DO ARTIGO 33 DO DECRETO Nº
70.235/72 - INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do
depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo” (RE nº 388.359/PE, Relator o
Ministro Marco Aurélio, DJ de 22/6/07). “RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - §§ 1º E 2º DO
ARTIGO 126 DA LEI Nº 8.213/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional da ampla
defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo” (RE
nº 389.383/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 29/6/07). “Recurso administrativo: depósito prévio. 1.
O Supremo Tribunal, revendo entendimento anterior, assentou que a exigência do depósito prévio do valor
da multa questionada, como condição de admissibilidade de recurso administrativo, ofende o art. 5º, LV, da
Constituição da República (RE 388.359, Pl, 28.03.07, M. Aurélio, Inf./STF 461). 2. Agravo regimental provido
e convertido em recurso extraordinário, ao qual se dá provimento, conforme o precedente, com ressalva do
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com as redações sucessivamente ditadas pela L. 3.188, de 22 fevereiro de 1999 e pela L. 3.344, de 29 de
dezembro de 1999, todos do Estado do Rio de Janeiro” (AI nº 398.933/RJ-AgR, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, DJ de 29/6/07). Colocado o presente requerimento em discussão. Fez o uso da
palavra o vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR,
PROF. CAIO PORTO, MARCOS BONILLA, JUNINHO PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA,
RODRIGO DE PIETRO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, GILBERTO JUNQUEIRA, TENENTE
LOURENÇANO, Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. O
presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores:
PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI, CIDO BOLIVAR, TONHÃO DA BORRACHARIA,
CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste
momento foi colocado em votação o requerimento para concessão de urgência: Em nome da maioria dos
Vereadores: Os vereadores abaixo assinados REQUEREM

aprovação para concessão de urgência

conforme disposto no artigo 164 do Regimento Interno, para deliberação do Processo nº33/2018. Assunto:
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional, sendo aprovado por unanimidade. Em seguia foi colocado em
votação o requerimento para concessão de urgência: Em nome da maioria dos Vereadores: Os vereadores
abaixo assinados REQUEREM aprovação para concessão de urgência conforme disposto no artigo 164 do
Regimento Interno, para deliberação do Processo nº35/2018. Assunto: Autoriza o município de Taquaritinga
a contratar coma desenvolve –SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito
com outorga de garantia, sendo aprovado por unanimidade. 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. Neste momento a sessão foi suspensa para elaboração dos
pareceres dos \projetos

nº PROCESSO Nº 33/2018: PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o
presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos
vereadores: TONHÃO DA BORRACHARIA E MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum vereador
que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5412 de 04 de junho de 2018. PROCESSO Nº
31/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÀREA À EMPRESA J. SABATINI E CIA
LTDA-ME, que especifica e dá outras providências. Fez uso da palavra o vereador Dr. DENIS
EDUARDO MACHADO.

Foi aparteado pelos vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA, CLAUDEMIR

SEBASTIÃO BASSO, RODRIGO DE PIETRO, MARCOS BONILLA e JUNINHO PREVIDELLI. Não
havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em
votação, sendo aprovado 11 votos favoráveis e 3 abstenções, dos vereadores: JUNINHO PREVIDELLI,
TENENTE LOURENÇANO E WADINHO PERETTI, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei Nº 5410 de
04 de junho de 2018. PROCESSO Nº 35/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE
TAQUARITINGA A CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em votação. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores: JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO, Dr.
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e Dr. DENIS EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum
vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº 5415 de 04 de junho de 2018. PROCESSO
Nº32/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO
COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.
Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi
aparteado pelos vereadores; PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e TONHÃO DA
BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente
projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de
Lei nº 5411 de 04 de junho de 2018. Em seguida, pela ordem, fez uso da palavra o vereador CLAUDEMIR
SEBASTIÃO BASSO, solicitando a colocação do projeto da área azul em votação na próxima sessão. Foi
aparteado pelos vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI,
RODRIGO DE PIETRO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo
mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, solicitando a
dispensa dos Vereadores inscritos no TEMA LIVRE. 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 22h. E para constar eu__________________ JUNINHO
PREVIDELLI, 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________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .

