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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h15min. 

 

Às vinte horas e quinze minutos do décimo primeiro dia do mês de março do ano dois mil e dezenove, 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 4ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – JOSÉ ROBERTO GIROTTO; Vice-

Presidente – DR. DENIS EDUARDO MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º 

Secretário – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO 

VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, 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 MOLINARI, FÁBIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR 

MOHIEDDINHE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO 

PAGLIUSO JUNIOR, TIAGO CHUECO 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 GENÉSIO APARECIDO VALENSIO que lesse um 

versículo da Bíblia Sagrada. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador 

PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 136/2018 – 

PROJETO DE LEI Nº 5479/2018, QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO 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. PROCESSO Nº 19/2019 - 

PROJETO DE LEI Nº 5513/2019, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 

TQR – 328, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 20/2019 - PROJETO DE LEI Nº 5514/2019, QUE 

DECLARA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS ANJOS DE 

RUA DE TAQUARITINGA QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 21/2019 - PROJETO DE LEI Nº 5515/2019, 

QUE CRIA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO. PROCESSO Nº 22/2019 - 

PROJETO DE LEI Nº 5516/2019, QUE CONCEDE BOLSA-AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 

ESTUDANTES DE NÍVEIS UNIVERSITÁRIOS OU TÈCNICO. PROCESSO Nº 23/2019 - PROJETO DE LEI 

Nº 5517/2019, QUE DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO “TRIO ELÉTRICO BATATÃO” E DA 

“JARDINEIRA DA TARDE” COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA. Neste momento, pela ordem, o vereador MARCOS BONILLA fez levantamento de 

interstício, conforme Artigo 164 do Regimento Interno, que trata sobre Regime de Urgência, para 

deliberação e votação nesta sessão dos seguintes Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 5515/2019, QUE 

CRIA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO e  PROJETO DE LEI Nº 5516/2019, 

QUE CONCEDE BOLSA-AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DE NÍVEIS 

UNIVERSITÁRIOS OU TÈCNICO. O pedido de interstício foi votado e aprovado. Através do Ofício Nº 
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142/2019 foi feito pedido de retirada da pauta do PROJETO DE LEI Nº 5479/2018, QUE AUTORIZA O 

MUNICÍPIO 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. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos na Avenida Emílio 

Girotto, nas proximidades das Instalações do Novo Ideal Bebidas, conforme imagens anexas. O pedido se 

justifica pela profundidade e extensão do buraco nesta localidade, gerando grande perigo aos motoristas, 

podendo provocar acidentes, e até mortes. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a 

instalação de um braço de luz com lâmpada em um poste localizado na Rua João Nabuco, nas 

proximidades do número 12, no Bairro Jardim Santo Antonio. A falta de iluminação neste local traz 

transtornos e insegurança aos moradores do entorno. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, sejam 

realizadas as seguintes benfeitorias no bairro Jardim Ignez: 1)Limpeza do mato alto em frente ao bairro. 2)

Maior policiamento no bairro, devido aos constantes delitos cometidos naquela região. Do vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do 

setor competente, seja realizada operação tapa-buracos em todas as ruas dos bairros Jardim Paraíso I e 

Jardim Paraíso II. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a troca e manutenção das 

lâmpadas da Praça Narciso Nuevo, reiterando Indicação sobre o mesmo pedido realizado no ano de 2018. 

Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção das caixas de contenção de água na 

estrada da pedreira. No período de chuvas estas caixas transbordam e causam inundação da estrada, 

deixando a via intransitável e estragando os veículos que tentam transitar neste local. Do vereador 

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

competente, seja criado e enviado à Câmara Municipal o Projeto de Lei que cria o fundo municipal de apoio 

à Casa Abrigo de Menores de Taquaritinga e dá outras providências. O fundo municipal de apoio à Casa 

Abrigo de Menores de Taquaritinga tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de 

recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente abrigados 

na Casa. Dos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e GILBERTO JUNQUEIRA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento competente, 

providencie a imediata sinalização da rotatória existente na avenida Paulo Zuppani, que dá acesso ao 

Jardim Ignez. Tal medida se faz necessária uma vez que, desde que foi implantado referido dispositivo 

viário não recebeu sinalização adequada capaz de advertir os motoristas que transitam pelo local, e por esta 

razão, vários acidentes foram registrados. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada construção de calçada 

nos terrenos de sua competência, na avenida Arêa Leão, reiterando Indicação sobre o mesmo pedido 

realizada no ano de 2018. A falta de calçada neste local obriga pedestres a transitarem pela via, causando 

grave perigo de acidentes. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do 
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vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do 

setor competente, informe a esta Casa de Leis o motivo de não estar sendo realizadas as devidas 

manutenções nas vans e micro-ônibus dos transportes de pacientes para outras cidades. Requer também, 

informações de quais serão as providências do Poder Executivo com relação ao micro-ônibus que leva 

pacientes de Taquaritinga até a cidade de Araraquara. Este veículo encontra-se em péssimas condições, 

com o para-brisa quebrado, causando perigo ao motorista e aos pacientes debilitados que precisam deste 

transporte. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. 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 PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO, CIDO 

BOLIVAR, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, WADINHO PERETTI e TONHÃO DA BORRACHARIA. Do 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO 

aos cidadãos Robson Eduardo Galloppi, José Pascoal Silva e João Batista de Lima, taquaritinguenses 

responsáveis pela realização em nossa cidade do “Café Empreendedor”, evento que reúne semanalmente 

empresários, profissionais liberais e empreendedores dispostos a fazer negócios. Sendo o que cumpria para 

o momento, formulo protestos de elevada estima e distinta consideração. Colocado o presente requerimento 

em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Taquaritinga, para que informe a esta Casa de Leis: 1)O número exato de servidores sindicalizados; 2)Os 

valores recebidos mensalmente durante o exercício de 2018; 3)As despesas mensais durante o exercício de 

2018; 4)A relação de bens adquirida pelo Sindicato; 5) Se há valor em caixa. 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. Do vereador MARCOS BONILLA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE 

APLAUSO à Técnica de Enfermagem, Márcia Regina de Oliveira Simão, que acaba de se aposentar, pelos 

relevantes serviços prestados à população. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO e 

TENENTE LOURENÇANO. 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: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 

diretor de manutenção de estradas, Vanderlei Janiro, e ao operador de máquinas, João Vitório Piassa, pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade taquaritinguense. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE 

LOURENÇANO 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 doze votos favoráveis e 

dois contrários (TENENTE LOURENÇANO e MARCOS BONILLA), foi subscrito pelo vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis se há fiscalização e quais providências 
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estão sendo tomadas acerca dos restos de construções, entulhos e objetos descartados nas áreas verdes 

da nossa cidade. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA BORRACHARIA, BETO GIROTTO, 

JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO PERETTI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, RODRIGO DE 

PIETRO e TENENTE LOURENÇANO. 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. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez um REQUERIMENTO para a 

próxima sessão ao Diretor do Meio Ambiente, Rodrigo Pedro de Abreu, para comparecer à Câmara 

Municipal com o intuito de manifestar-se sobre a área verde invadida, área verde usada como descartes de 

lixo ou materiais reciclados, área verde como descarte de animais, e sobre poda, manutenção e extração de 

árvores que oferecem riscos e danos à residências. Em seguida, o vereador WADINHO PERETTI fez um 

REQUERIMENTO para a próxima sessão ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor 

competente, informe a esta Casa de Leis os motivos pelos quais o Poder Executivo não fez a devida 

colocação de caçambas de descartes nos locais propostos após receber a quantia referente a este serviço 

através das emendas impositivas. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a este vereador os motivos de não ser realizado a 

manutenção da iluminação e falta de limpeza da praça na Rua Siqueira Campos, em frente ao Paulucci 

Iluminação e Materiais Elétricos. Este vereador vem sendo procurado constantemente pelos moradores e 

comerciantes do entorno da praça, que estão preocupados com o mato alto e total escuridão desta praça. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO e 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 PROF. CAIO PORTO e RODRIGO DE PIETRO. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Solicita 

o encaminhamento de MOÇÃO DE REPÚDIO em nome da Comunidade Católica e Evangélica de 

Taquaritinga à diretoria da Escola de Samba Gaviões da Fiel e pela desastrosa e infeliz evolução em desfile 

carnavalesco em São Paulo gerou polêmica em todo país, quando o diabo humilhava e vencia Jesus Cristo 

em uma representação de batalha. Sendo Jesus Cristo o principal símbolo do Cristianismo, como Deus, 

Senhor e Salvador da humanidade, apresenta-lo como perdedor e humilhado perante Satanás é algo que 

choca e revolta toda a Comunidade Cristã. Além disso, a apresentação da Gaviões da Fiel exalta a vitória 

do mal sobre o bem; do ruim sobre o bom; do maligno sobre o benigno; da maldade sobre a bondade, o que 

é totalmente imoral. De acordo com a Bíblia, a história é totalmente oposta. A ficção é às vezes tão surreal, 

às vezes tão mentirosa, às vezes até cômica. Só mesmo nela, em algo inventado, para que o inimigo 

derrote aquele que tem o poder de todo o mundo, inclusive sobre o diabo. Satanás pode até encenar, mas 

quem realmente tem o controle da realidade é Jesus, que está sentado no trono à espera de apenas uma 

ordem do nosso Pai para poder nos buscar e prender todo mal eternamente. Desta forma é que 

REPUDIAMOS essa atitude ofensiva da escola de samba Gaviões da Fiel e tornamos pública a nossa 

indignação. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI e GENÉSIO APARECIDO 
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VALENSIO. 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 RODRIGO DE PIETRO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APOIO à Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, referente à aprovação do Projeto de Lei Complementar N.º 

02/2013, que garante direito à aposentadoria especial do magistério aos titulares de carreira que ocuparem 

os cargos de Diretor, Coordenador, Supervisor e a função de Vice-Diretor, de propositura do Deputado 

Estadual Carlos Giannazi. Considerando, ainda, que o trabalho dos profissionais da educação necessita de 

condições adequadas para ser realizado com sucesso e garantir as condições de trabalho para os que 

estão em exercício na escola e nas secretarias de educação, é responsabilidade do Estado, assim como 

assegurar qualidade de vida para os profissionais no momento da aposentadoria. Essas responsabilidades 

estão explícitas nas legislações que tratam dos direitos trabalhistas e sociais. Considerando, ainda, que a 

população do município de Taquaritinga ultrapassa 55.000 (cinquenta e cinco mil) habitantes. O município 

conta com 34 (trinta e quatro) escolas municipais atendendo cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentos) 

alunos e 5 (cinco) escolas estaduais que atendem aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) alunos 

que multiplicados pela composição familiar (mínimo 4 pessoas), pode-se afirmar que atende quase 50% 

(cinquenta por cento) da população, todos com representação pelos 15 (quinze) vereadores dos mais 

diversos partidos, isso sem levar em consideração o atendimento prestado aos moradores dos municípios 

circunvizinhos. Diante do exposto, sempre voltado para a valorização dos profissionais da educação em 

todas as esferas, conforme determina o art. 206, inciso V, da Constituição Federal, encaminho MOÇÃO DE 

APOIO para o fim de que seja aprovado o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 02/2013, QUE 

GARANTE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO AOS TITULARES DA CARREIRA 

QUE OCUPAREM OS CARGOS DE DIRETOR, COORDENADOR, SUPERVISOR E A FUNÇÃO DE VICE-

DIRETOR, com a maior brevidade possível que, com certeza, será de fundamental importância e relevante 

avanço para a categoria. Oportunamente, através desta moção, quero parabenizar a iniciativa do autor do 

projeto e agradecer a todos os Deputados e Deputadas que estão empenhados nessa deliberação. O 

pedido visa fazer cumprir a função propositiva do Vereador, assegurado pelo Regime Interno desta Casa de 

Leis e pela Lei Orgânica Municipal, com o escopo de promover a educação e, primordialmente, a 

valorização dos professores. 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 por todos 

vereadores. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: À Companhia Paulista de Força e Luz 

(CPFL), para que seja enviado ofício no sentido de realizar a instalação de um braço de luz em um poste 

localizado na Rua Antonio B. de Mendonça, nas proximidades do Posto Rally, no Bairro Sesquicentenário. A 

falta de iluminação neste local traz transtornos e insegurança aos moradores e comerciantes do entorno. 

Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores 

MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO 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 pelos vereadores PROF. 

CAIO PORTO e RODRIGO DE PIETRO. 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 
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deu continuidade à sessão, solicitando que procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. 

Neste momento, o Senhor Presidente, BETO GIROTTO faz pedido de prorrogação de prazo para mais 

quarenta e cinco dias para a tramitação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5493/18, QUE 

INSTITUI O VALE CESTA BÁSICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TAQUARITINGA, 

POR MEIO DO SISTEMA DE VALE-ALIMENTAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o pedido 

de prorrogação em votação foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 22/2019 – PROJETO DE LEI 

QUE CONCEDE BOLSA-AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DE NÍVEIS 

UNIVERSITÁRIOS OU TÈCNICO. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o 

vereador BETO GIROTTO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

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

recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5516 de 11 de março de 2019. PROCESSO Nº 21/2019 – 

PROJETO DE LEI QUE CRIA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelos 

vereadores RODRIGO DE PIETRO, MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e PROF. CAIO 

PORTO. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado 

em votação e foi aprovado por treze votos favoráveis, um voto contrário (RODRIGO DE PIETRO). Desta 

forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5515 de 11 de março de 2019. 

PROCESSO Nº 140/2018 – PROJETO DE LEI QUE CRIA O COPAJUF (COMITÊ PERMANENTE DE 

AUTORIZAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS E FISCALIZAÇÃO DOS RECUROS DELES 

ADVINDOS) E DISCIPLINA A CESSÃO GRATUITA OU ONEROSA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE JOGOS UNIVERSITÁRIOS. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE 

PIETRO, CIDO BOLIVAR e JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por oito votos favoráveis, três 

votos contrários (DR. DENIS EDUARDO MACHADO, RODRIGO DE PIETRO e MARCOS BONILLA) e três 

abstenções (TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO e WADINHO PERETTI). Desta forma, 

aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5483 de 11 de março de 2019.  

PROCESSO Nº 17/2019 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3218, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, 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 WADINHO PERETTI, MARCOS BONILLA, 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 e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu 

o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5511 de 11 de março de 2019. PROCESSO Nº 18/2019 – PROJETO 

DE LEI QUE ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 4482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 

2017, 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 WADINHO 

PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI, RODRIGO DE PIETRO, PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA e TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por dez votos favoráveis, três 

contrários (TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e RODRIGO DE PIETRO) e 

uma abstenção (PROF. CAIO PORTO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto 

de Lei Nº 5512 de 11 de março de 2019. 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 22h26min. E para constar eu______________________ PROF. 

CAIO PORTO, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


