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Ata n°. 14/2018 – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça.  

 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14 horas, 

reunidos os membros da Comissão de Constituição e Justiça na Sala de reuniões da Câmara 

Municipal de Taquaritinga-SP, presentes os vereadores Gilberto Junqueira, Presidente da 

CCJ, Aparecido Carlos Gonçalves, vice-presidente da CCJ e vereador Junior Previdelli, 

relator da CCJ, para deliberarem sobre os seguintes projetos: 

1. Projeto de Lei n°. 5373/2018 de autoria do vereador Valcir Zacarias que 

dispõe sobre a realização de Curso de Primeiros socorros nas escolas no 

Município de Taquaritinga. 

2. Projeto de Lei n°. 5372/2018 de autoria do vereador Wadinho Peretti que 

dispõe sobre a realização da Semana Municipal do Idoso. 

3. Projeto de Lei n°. 5369/2018 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe 

sobre denominação de via pública. 

4. Projeto de Decreto Legislativo n. 5371/2018 de autoria do vereador 

Rodrigo de Pietro que institui a Sessão Solene do Jubileu em 

comemoração aos 150 anos de fundação do Município de Taquaritinga. 

 

Respectivamente, restou deliberado e aprovado o que segue. 

Entendeu a comissão que o item 1 deveria ser objeto de indicação por parte do 

propositor ao Senhor Prefeito Municipal para que este propusesse tal matéria. 

Quanto ao item 2, não houve objeção alguma por parte dos membros, 

constituindo-se um projeto viável sob a ótica constitucional, restando, assim, aprovado pela 

CCJ. 

O item 3 também foi amplamente aceito pelos membros da CCJ, visto que ao 

Prefeito é possível a iniciativa de tais demandas, restando assim aprovado e admitido.  

No que se refere ao item 4, não houve oposição alguma por parte da CCJ uma 

já que se faz necessária a criação de Sessão Solene por meio de Decreto, na forma do 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 
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Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata, lida e assinada por todos. 

Taquaritinga, 10 de maio de 2018. 

 

 

Gilberto Junqueira 

Relator da CCJ  

 

Aparecido Carlos Gonçalves 

Vice-Presidente da CCJ  

 

Junior Previdelli 

Relator da CCJ 

 

  


