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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do décimo nono dia do mês de novembro 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 27ª 

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: ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, JOSÉ ROBERTO GIROTTO, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, WADINHO PERETTI 

e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária 

os seguintes funcionários desta Edilidade: FABIO LUÍS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO 

ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINHE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, 

ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR 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 WADINHO PERETTI que lesse um versículo da Bíblia 

Sagrada. Em seguida, o Presidente da Câmara, RODRIGO DE PIETRO anuncia a volta de BETO 

GIROTTO ao cargo de vereador titular da Câmara Municipal de Taquaritinga. Em seguida, foi entregue 

pelos vereadores propositores MARCOS BONILLA e TENENTE LOURENÇANO, MOÇÃO DE APLAUSO à 

Daniela Durante Maria, idealizadora da “Caravana do Amor”, extensivo a todos os membros desta 

Organização da Sociedade Civil, que neste ano distribuiu mais de quatro mil brinquedos às crianças 

carentes. Neste momento, o Subprefeito do Distrito de Jurupema, Fernando André Apis, comparaceu à 

Câmara Municipal de Taquaritinga para participar da Tribuna Livre, conforme a convocação através do 

Requerimento nº 216/2018, proposto pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA, com fulcro do inciso X 

do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, para prestar esclarecimentos em relação aos 

problemas gerais encontrados no referido distrito. O Subprefeito foi aparteado pelos vereadores: TONHÃO 

DA BORRACHARIA, WADINHO PERETTI, PROF. CAIO PORTO, GILBERTO JUNQUEIRA e DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que 

procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Processo número 1001700-53.2018.8.26.0619, 

cujo assunto: mandado de segurança sobre requerimentos não respondidos, de autor: presidente da 

câmara municipal, publicado no diário da justiça eletrônico - caderno 4 - judicial - 1ª instância - interior - 

parte III, Data da Publicação: 13/11/2018, TAQUARITINGA - Cível 4ª Vara JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA 

JUDICIAL JUIZ(A) DE DIREITO MATHEUS DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO ESCRIVÃ(O) JUDICIAL 

CLEITON EDUARDO MARSOLLA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0813/2018 

Processo 1001700-53.2018.8.26.0619 - Mandado de Segurança – Garantias Constitucionais - Câmara 

Municipal de Taquaritinga - Vanderlei José Mársico - - Prefeitura Municipal de Taquaritinga - Ante o exposto, 

e considerando tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para 
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declarar ilegal a omissão no fornecimento de cópias e informações referentes aos requerimentos nºs 

059/2017, 093/2017, 146/2017, 168/2017, 174/2017, 341/2017, 488/2017, 652/2017 e 738/2017, 

determinando que à autoridade coatora atenda os referidos requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no art. 72, inciso IX, da Lei Orgânica do Município. Esta sentença poderá ser executada 

provisoriamente (art. 14, §3º da Lei nº 12.016/09). Não há condenação em custas (art. 6º da Lei Estadual nº 

11.608/03) e nem a título de honorários sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09). Transmita-se por ofício, 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor desta sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Nos termos do art. 14, § 1º da LMS, remetam-se os 

autos ao TJ-SP, para fins de reexame necessário. P.I.C. - ADV: PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA 

(OAB 165937/SP), JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA (OAB 358146/SP); Ofício 225/2018 do Engenheiro 

Manoel Silveira Bueno Neto, Superintendente do SAAET, referente aos balancetes do mês de outubro de 

2018. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 131/2018 – PROJETO DE LEI  Nº 5475/2018, QUE DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA ROTATÓRIA LOCALIZADA NA AVENIDA DR. PAULO ZUPPANI, QUE DÁ 

ACESSO AOS BAIRROS JARDIM SÃO LUIZ E JARDIM INEZ. PROCESSO Nº 132/2018 – PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 5476/2018, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.549, 

DE 05 DE OUTUBRO DE 2018, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Neste momento, o 

vereador MARCOS BONILLA pediu interstício para ser deliberado nesta sessão o seguinte projeto: 

PROCESSO Nº 132/2018 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5476/2018, QUE ALTERA 

DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.549, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018, QUE ESPECIFICA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O pedido de interstício foi votado e aprovado por unanimidade. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do setor competente, providencie a instalação de um braço de luz com lâmpada em um poste 

localizado no final da Rua Miguel Granzotti, no Jardim Paraíso I. Este local está sem iluminação, e 

consequentemente esta falta de iluminação traz insegurança aos moradores. Do vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do 

setor competente, realize estudos para a construção de uma passarela na Avenida Vicente José Parise, nas 

proximidades da loja Márcio Pisos. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a construção de uma calçada 

do lado do Cine São Pedro, na Rua Campos Sales, pois a reforma desse imóvel já se prolonga por muito 

tempo, e a falta de calçada neste local traz riscos de acidentes para os pedestres. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a limpeza da área verde nas áreas de sua competência e a notificação dos proprietários 

para a limpeza de seus respectivos terrenos no Residencial Portal da Serra, inclusive a notificação da 

empresa responsável pela comercialização dos terrenos no Residencial Portal da Serra. Do vereador 

PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a sinalização terrestre nas seguintes localizações: 1) Rua Dr. José Miguel João; 2) Rua 

Alfredo Prata; 3) Rua João Nabuco. Ademais, há a necessidade de refazer a sinalização terrestre da Rua 

Antonio de Mendonça, nas imediações do Auto Posto Rally. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, através da Secretaria de engenharia/obras e 

COMUTRAN, estudem a possibilidade de construção de uma rotatória na Avenida João Perissinotti, no 

cruzamento com a Avenida Egberto Micali, acesso ao Jardim Taquarão, Tiro de Guerra e Estádio Taquarão, 

considerando que é muito grande o fluxo de veículos que transitam na Avenida João Perissinotti, no sentido 

centro-bairro, e são obrigados a cruzar a referida via, correndo riscos de acidentes, considerando que há 

pouca visibilidade. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, através da Secretaria de engenharia/obras e COMUTRAN, estudem alternativas de 

sinalização de trânsito na rotatória da Avenida Adamo Lui, cruzamento com as ruas Senador Inácio Uchoa e 

rua Elvira de Lucca, pois a atual sinalização deixa os condutores confusos e vem ocorrendo acidentes. 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao cidadão e esportista 

Ademir Mazzi (Dê Mazzi), taquaritinguense que no último dia 14 de novembro foi aclamado novo presidente 

do Clube Atlético Taquaritinga para o mandato no biênio 2019/2020. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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 vereadores. Do vereador MARCOS BONILLA: Solicita o 

encaminhamento de MOÇÃO DE REPÚDIO à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) pelo descaso 

com a população de Taquaritinga, no que diz respeito à manutenção da rede de energia e a morosidade no 

atendimento quando das constantes quedas em diversos bairros da cidade e no centro. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado 

pelos vereadores: JUNINHO PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA, VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e 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 vereadores. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: À 

Secretaria Municipal de Educação, para que traga ao conhecimento desta Casa de Leis o que segue: 1) 

Número de estudantes do sexo masculino compreendido entre as idades de cinco a quinze anos e as 

unidades escolares que estão matriculados; 2) Número de estudantes do sexo feminino que estão 

devidamente matriculadas na rede municipal de educação entre a idade de cinco a quinze anos; 3) Número 

total de alunos da rede municipal de educação do município de Taquaritinga. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 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 vereadores. Do vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: À Secretaria Municipal de Esportes, para que leve ao conhecimento desta Casa de 

Leis o que segue: 1) Os nomes dos professores e suas respectivas cédulas de identidade profissional; 2) 

Quais os horários que os profissionais têm a cumprir dentro do referido departamento semanalmente; 3) 

Quantos alunos participam das escolinhas esportivas, quais as modalidades, suas idades e sexo; 4) Quais 

os profissionais que estão em processo de aposentadoria até o final do ano de 2019; 5) Qual o calendário 

esportivo para o ano de 2019. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 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 
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todos vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por 

meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis o que segue: 1) Se o setor de engenharia da 

prefeitura tem feito vistorias nas pontes, viadutos e passarelas do nosso município nos dois últimos anos 

(2017/2018); 2) Se tiver as vistorias do setor de engenharia, requer que envie para a Câmara Municipal as 

cópias; 3) Caso não tenha realizado essas vistorias nas pontes, viadutos e passarelas se existe alguma 

previsão de fazê-las. 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 por todos 

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

setor competente, informe a esta Casa de Leis quando a obra de restauração da cabeceira da ponte do 

córrego Paraguaçu, nas imediações da antiga Lemaq, será terminada, pois em visita deste vereador a 

referida obra constatou que a mesma se encontra inacabada, necessitando de finalização, conforme 

imagens anexas. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador PROF. 

CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI e 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 por todos vereadores. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis o 

motivo de não ter realizado a instalação de lombada na Rua 13 de Maio, nas imediações do número 1306, 

conforme Indicação 224/2018, deste vereador. A execução da instalação de uma lombada nesta localização 

é uma reivindicação de vários moradores e comerciantes, principalmente: Bazar Patrícia, Antiga mercearia 

do Mané Careca, Floricultura, Borracharia do Dalto, Multidrogas (muitos anos no local), Varejão Marques, 

Supermercado Compre Bem, Serviço autorizado Reformaq, Avicula Beija-Flor, Igreja Santa Luzia, Bar do 

Jaílson, Mac Assessoria, Chocolix Embalagens. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso 

da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. 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 vereadores. Do 

vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor 

competente, informe a esta Casa de Leis se foi pago à Construtora Adorno algum aditivo de contrato 

referente à construção da Praça da Juventude, localizada no Jardim São Sebastião. Se foi pago este aditivo 

de contrato, requer informações de datas e valores e que esclareça se este pagamento foi realizado antes 

mesmo do início da construção da obra. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador MARCOS BONILLA. 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 vereadores. Dos vereadores MARCOS 

BONILLA e MIRÃO BASSO: Solicitam o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos médicos 

cubanos que fazem parte do Programa Mais Médicos, do governo federal, doutores: Maité Caridad 

Castellanos Tadeo, Yoanny Berriel Muñoz, Nidia Martínez Diaz, Yamilet Lopez Borges, Amaury Cuba 

Sanchez, pelo ótimo trabalho realizado nesses últimos anos ao nosso município. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Não havendo mais 
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nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade e subscrito por todos vereadores. Neste momento, o vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO fez uma INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, realize estudos para verificar a possibilidade de a prefeitura 

firmar parceria com a FTGA (Faculdade de Taquaritinga) para a faculdade disponibilizar alunos que cursam 

Educação Física para auxiliar a prefeitura. 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 132/2018 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 4.549, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

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

BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO 

PERETTI e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o presente projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Complementar Nº 5476 de 19 de novembro de 2018. 

PROCESSO Nº 126/2018 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI 

MUNICIPAL N.º 3.315, DE 08 DE JULHO DE 2003, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Neste projeto foi colocado em votação a Emenda Modificativa que altera o Artigo nº 4, do Projeto de Lei nº 

5470/2018, e aprovada por unanimidade. Após a votação da Emenda Modificativa, colocado o presente 

projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos 

vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, RODRIGO DE PIETRO e 

GILBERTO JUNQUEIRA. Neste momento, o vereador MARCOS BONILLA fez pedido de vistas do projeto. 

Colocado o pedido de vistas em votação, foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 129/2018 - 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES 

IRREGULARES E CLANDESTINAS NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez o uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Neste momento, o 

vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO fez pedido de vistas do projeto. Colocado o pedido de vistas 

em votação, foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 117/2018 – PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA MADEIREIRA MICALLI EIRELLI, QUE ESPECIFICA E 

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

vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores: DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, CIDO BOLIVAR, GILBERTO JUNQUEIRA, BETO GIROTTO, MARCOS BONILLA, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO 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. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5461 de 19 de 

novembro de 2018. PROCESSO Nº 127/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA (SAAET), A CELEBRAR ACORDOS DE 

PARCERIAS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores: 

JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais 
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nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 

5471 de 19 de novembro de 2018. PROCESSO Nº 130/2018 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

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

BONILLA. Neste momento, o vereador MARCOS BONILLA fez pedido de vistas do projeto. Colocado o 

pedido de vistas em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo 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 – BETO GIROTTO. 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 22h00min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  

 


