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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h34min. 

 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do décimo primeiro 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 14ª 

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

Vice-Presidente – 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 ÂNGELO BARTHOLOMEU 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, doi feito um moinuto de silencia pelo falecimento do saudoso Dr Flávio Nunes da 

Silva, ocorrida no dia 11 de junho de 2018, usando da palavra o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, 

também foi solicitado um minuto de silêncio pelo falecimento de Jorge Eduardo Nardelli. Em seguida, foi 

entregue MOÇÃO DE APLAUSO à Associação Cultural Artística e de Desenvolvimento Social – ACADES, 

proposta pelo vereador CIDO BOLIVAR, pela participação do Festival Internacional de Dança, realizado na 

cidade de Jundiaí. 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, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do Expediente: PROCESSO Nº 43/2018 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5387/2018, QUE CONCEDE REAJUSTE AOS VENCIMENTOS 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DE TAQUARITINGA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Neste momento, o vereador MARCOS BONILLA solicitou a palavra e requereu 

destaque de votação dos projetos conforme disposto no Artigo 164 do Regimento Interno, para que a 

matéria fosse deliberada na Ordem do Dia desta. PROCESSO Nº 42/2018 – PROJETO DE LEI Nº 

5386/2018, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3364 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Neste momento, o vereador MARCOS BONILLA solicitou a palavra e requereu destaque de votação dos 

projetos conforme disposto no Artigo 164 do Regimento Interno, para que a matéria fosse deliberada na 

Ordem do Dia desta sessão. PROCESSO  Nº 40/2018 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVO 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 4029, DE 18 DE JUNHO DE 2013, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 41/2018 – PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS 

PARA O DESCARTE E A COLETA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: para que através da 

COMUTRAN estude a possibilidade de instalação de Olhos de Gato (tachas) na faixa de divisão de tráfego 

na Rua Jaques Montenegro, antes do cruzamento com a Av. Mário da Silva Camargo – Jardim Laranjeiras. 

Justificativa: Ocorre que a referida via possui sentido duplo de direção e os veículos que transitam na Av. 

Mário da Silva Camargo, ao convergir para adentrar na Rua Jaques Montenegro, invadem a faixa divisora 

existente na referida via correndo risco de acidentes. Do vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO: para 

que através do departamento competente monte um Conselho Fiscal da comunidade de cada UBS, no qual 

sua função será fiscalizar o funcionamento de forma geral cada unidade. Sendo assim, este Conselho Fiscal 

ficará responsável pela planilha e pela ata de reunião sobre os atendimentos da unidade. Do vereador 

MARCOS BONILLA, duas indicações: 1 - para que seja feita a revitalização da Praça Adolfo Sampaio, 

localizada na Avenida Washington Luís, no Jardim São Sebastião, e a colocação de placa de denominação 

com a lei Nº 4395, de 6 de março de 2017, que institui a Seringueira (hevea brasiliensis) como árvore-

referência do Jardim São Sebastião, na forma que especifica. 2 - para o departamento responsável envie 

uma fiscalização no endereço da Rua Prof. José A. C. César, próximo ao número 136 (foto em anexo), no 

Bairro Jardim Contendas, onde o morador do local está colocando carcaças de veículos no pátio da 

residência. Ocorre que moradores próximos à rua têm reclamado pelo fato de tratar-se de um bairro 

residencial e que esse acúmulo de ferro velho no local referido pode ocasionar o aparecimento de insetos e 

pragas, como por exemplo escorpiões. Do vereador PROF. CAIO PORTO: para que o departamento 

responsável tome providência a respeito da coleta seletiva e lixo reciclável no município de Taquaritinga, 

sendo que essa matéria foi discutida em projeto de lei, no ano de 2017, proposto por este vereador. Do 

vereador MIRÃO BASSO: para que o departamento responsável providencie com a máxima urgência o 

fechamento com tijolos da entrada do prédio localizado no Parque Residencial Laranjeiras, originalmente 

projetado para ser um shopping. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS duas indicações: 1 -  

para que o departamento responsável providencie a troca de lâmpadas da Praça Santos Dumont, próximo 

ao Posto Avenida. 2 - para que o departamento responsável providencie a troca de lâmpadas ou do reator 

na viela compreendida entre a rua Antônio Sacomano Sobrinho, antiga rua 4, e rua Sebastião Quércio, 

antiga rua 6, no Bairro Santa Cruz. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: para que, através do 

departamento competente, providencie os reparos necessários na Praça Dr. José Furiati. Nesta praça há 

muitos buracos e pedras soltas na calçada, oferecendo riscos aos seus frequentadores. Visto que o local 

encontra-se em frente à Santa Casa, há um grande fluxo de pessoas, inclusive sendo em sua maioria 

pessoas que necessitam de maior cuidado. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO duas 

indicações: 1 - no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a instalação de lombada 

na Rua Celeste Cavalini, próximo ao número 115, no Jardim São Sebastião, uma vez que é uma rua 

bastante movimentada devido ao fluxo decorrente do dia de feira no seu entorno. 2 - no sentido de que, por 

meio dos setores competentes, determine pintura da sinalização do estacionamento de motos, situado na 

Rua dos Domingues, ao lado do estacionamento da Unimed. Há a necessidade da pintura visto que as 

faixas estão apagadas devido ao tempo, e os carros estão estacionando por cima delas. Do vereador 
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WADINHO PERETTI: no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a construção 

canaletas ou bocas-de-lobo para contenção de águas na Avenida Paulo Roberto Scandar, no entorno da 

Interclínicas (região de área mista onde existem pontos comerciais e residências), pois se pode notar que as 

águas de chuvas e de limpeza doméstica acabam ficando empossadas junto à sarjeta, exalando mau cheiro 

e trazendo risco à saúde e de acidentes aos pedestres e moradores vizinhos. Do vereador MIRÃO BASSO: 

para que o departamento responsável providencie a instalação de bebedouros e sanitários na Praça 

Guilherme Franco, no Jardim Laranjeiras. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: Informações do Poder Executivo Municipal, por 

meio do departamento de Recursos Humanos: 1- Se o cargo de Coordenador do PROCON local exige 

formação em Direito; 2- Caso positivo, se a funcionária responsável pelo departamento possui o registro na 

entidade de classe OAB. Colocado o presente requerimento em discussão. 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 aprovado por unanimidade. EM NOME DE TODOS 

VEREADORES: ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, relatório contendo o cronograma de execução das 

emendas impositivas referentes aos anos de 2017 e 2018, informando quais emendas foram executadas e 

quais ainda faltam executar. 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. Do vereador WADINHO 

PERETTI: MOÇÃO DE APLAUSO ao Dr. Roberto Y. Ogasawara, pelo brilhante trabalho frente à 

presidência da 75º subseção da OAB – Taquaritinga. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI, foi aparteado pelos vereadores MIRÂO BASSO, CIDO 

BOLIVAR, 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 por todos os 

vereadores. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que através do 

setor competente informe se há previsão e quando sairá a o edital para o Concurso Público PEB I, no 

município de Taquaritinga, sabendo que existe o apontamento do Tribunal de Contas a respeito dessa 

matéria. As seguintes informações são questionadas pelo TCE-SP: 1. Existe data para a realização desse 

concurso? 2. Existe alguma previsão de quando será realizado? 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 e subscrito por todos os vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, CIDO BOLIVAR, 

RODRIGO DE PIETRO. Do vereador RODRIGO DE PRIETO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, cópia de 

todas as medições e notas dos pagamentos realizados no ano de 2017 à empresa Construtora Adorno 

LTDA EPP, referentes à obra “Praça da Juventude”, pagamentos esses no montante de R$ 183.605,02 

(cento e oitenta e três reais, seiscentos e cinco reais e dois centavos), conforme empenhos e pagamentos 

anexos.  Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE 

PIETRO. 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 e subscrito pelos vereadores: CIDO BOLIVAR, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA BORRACHARIA. Do vereador RODRIGO DE PIETRO, 
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depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, o encaminhamento 

de cópia do Plano de Trabalho do objeto do convênio e cópia do convênio do Centro Dia do Idoso e, informe 

também: 1. Quais as providencias administrativas e judiciais que foram tomadas para solucionar os 

problemas apontados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura (Engenharia)? 2. Quais medidas 

foram adotadas por parte do diretor regional Antonio Martins de Oliveira da DRE-Araraquara, em relação ao 

Centro Dia do Idoso?. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo 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, TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. 

CAIO PORTO e JUNINHO PREVIDELLI. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, o encaminhamento de OFÍCIO com urgência à Companhia Paulista de Forma e Luz – 

CPFL, solicitando a colocação de dois postes de luz com a iluminação completa na Rua Joaquim Pedro da 

Fonseca antiga rua 5/A), altura do número 12 perto da área verde. O pedido se justifica, pois no entorno 

usuários de drogas e pessoas suspeitas fazem arruaça. Este pedido já foi feito para a companhia de força e 

luz, inclusive com protocolos e até o momento nada foi respondido ou efetivado. Solicita, ainda que seja 

dado ciência sobre o andamento pós protocolo desse pedido à Câmara Municipal, na pessoa deste 

Vereador. Colocado o presente requerimento em discussão. 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 RODRIGO 

DE PIETRO, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS e CIDO BOLIVAR. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA,  ao Presidente da 

Câmara Municipal, o encaminhamento de ofício para o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, 

Polícia Rodoviária Militar Regional de Itápolis e à Ouvidoria da ARTESP, solicitando a colocação de 

redutores de velocidade com a velocidade máxima em 50 KM/h na rodovia Nemésio Cadetti: 1.O primeiro 

no KM 147, antes da ponte, sentido Taquaritinga / Ribeirão Preto; 2. O segundo no KM 146 + 800 metros, 

sentido Taquaritinga / Itápolis O pedido justifica-se pelo fato de inúmeros acidentes, inclusive com vítimas 

fatais, vem ocorrendo nesse trecho da rodovia, causando periculosidade e extremo terror aos munícipes, 

agricultores do entorno e também aos motoristas que passam pelo local. Colocado o presente requerimento 

em discussão. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores: 

CIDO BOLIVAR,  Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, WADINHO PERETTI, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, GILBERTO JUNQUEIRA e CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. O presente requerimento 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos vereadores. Em seguida, pela 

ordem, o vereador  EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO fez um REQUERIMENTO VERBAL ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que forneça cópias do cronograma de pagamento de subvenções das 

entidades da sociedade civil, daquelas que estão enquadradas no chamamento público (Marco Regulatório) 

e também daquelas que não estão atreladas ao referido marco. O requerimento foi aprovado. Na sequencia, 

o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez REQUERIMENTO VERBAL solicitando as seguintes informações às 

coordenadoras do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), do Jardim Micalli e do Jardim São 

Sebastião: 1- Quantas palestras foram ministradas pela empresa Adonis Guatelli; 2- Que a informação seja 

acompanhada de documentos que comprovem quantas palestras foram realizadas, data, hora e quantas 
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pessoas delas participaram. O requerimento foi aprovado. Em seguida, pela ordem o vereador TENENTE 

LOURENÇANO fez REQUERIMENTO VERBAL ao Excelentíssimo senhor Prefeito, através do 

departamento responsável, para que o DEMCOVE (Departamento Municipal de Controle de Vetores) 

informe quando foi a última vez que foram feitas a limpeza e a dedetização dos bueiros do município. O 

requerimento foi aprovado. 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 a concessão de urgência, conforme disposto no Artigo 164 do Regimento Interno para deliberação do 

PROCESSO Nº 43/2018 – Assunto: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5387/2018, QUE CONCEDE 

REAJUSTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, sendo aprovado por unanimidade. Em 

seguida, Em nome da maioria dos vereadores: os vereadores abaixo assinados REQUEREM aprovação 

para a concessão de urgência, conforme disposto no Artigo 164 do Regimento Interno para deliberação do 

PROCESSO Nº 42/2018 – Assunto: PROJETO DE LEI Nº 5386/2018, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA 

LEI MUNICIPAL N. 3364 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 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. PROCESSO Nº 37/2018: PROJETO DE LEI QUE 

ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1128, DE 15 DE SETEMBRO DE 1970, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da 

palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR, EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, RODRIGO DE PIETRO E MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum 

vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto recebeu parecer contrário da Comissão de 

Constituição e Justiça deta Casa de Leis, concluindo pela inadmissibilidade ante a inconstitucionalidade da 

matéria, o parecer contrário foi levado à deliberação do Plenário e foi aprovado por unanimidade dos 

Vereadores, diante do ocorrido o presente projeto foi arquivado.   PROCESSO Nº 36/2018 – PROJETO DE 

LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A OFICINA DE INICIAÇÃO AO FAZER 

TEATRAL. Fez uso da palavra o vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO.  Foi aparteado pelos 

vereadores: PROF. CAIO PORTO, TONHÃO DA BORRACHARIA, EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

WADINHO PERETTI, RODRIGO DE PIETRO, MARCOS BONILLA, CIDO BOLIVAR, GENÉSIO 

VALENSIO e JUNINHO PREVIDELLI. 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 5380 de 11 de junho de 2018. Neste momento a sessão foi suspensa por 

10 minutos para elaboração dos pareceres dos projetos em  destaque de votação. PROCESSO Nº 43/2018 

– PROJETO DE LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em votação. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi 

aparteado pelos vereadores: Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e CIDO BOLIVAR. 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 5387 de 11 de junho de 

2018. PROCESSO  Nº42/2018 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
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3364, DE 24 DE MARÇO DE 2004, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado 

pelos vereadores; JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR que solicitou vistas 

do projeto de lei, MARCOS BONILLA, EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, Dr. DENIS EDUARDO 

MACHADO e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, foi colocado em votação o pedido de vistas do vereador Cido Bolivar, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor 

Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos no TEMA LIVRE. Neste momento, o vereador 

MARCOS BONILLA assume a presidência para que o vereador RODRIGO DE PIETRO tomasse a palavra 

no Tema Livre: 1 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores: PROF. CAIO PORTO, 

GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA E Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 2 - GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 3 – TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores: MIRÃO BASSO, PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA E RODRIGO DE PIETRO. 4 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores: Dr. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MIRÃO BASSO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, GILBERTO 

JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO E TENENTE LOURENÇANO. 5 – Dr. DENIS EDUARDO 

MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA, MIRÃO 

BASSO E VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 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______________________ ORIDES PREVIDELLI 

JÚNIOR, 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__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ . 

 

  

 


