
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 156 Cx Postal 201 - Centro- TAQUARITINGA-SP 

Ata n°. 11/2019 – Reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.  

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 Marcos Lourençano, 

Presidente da CCJ e Marcos Rui Gomes Marona, vice-presidente da CCJ, ausente 

o vereador Genésio Valensio, relator da CCJ, para deliberarem sobre os seguintes 

projetos: 

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5533/2019 - Denis Eduardo Machado 

Altera a redação do § 1.º do artigo 78 da Lei Complementar nº 4.482, de 29 de dezembro de 2017, 

que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Taquaritinga.  

2. PROJETO DE LEI Nº 5531/2019 - Juninho Previdelli Dispõe sobre a proibição 

de inauguração e ou entrega de obra públicas inacabadas ou que não estejam em condições de 

atender aos fins a que se destinam. 

3. PROJETO DE LEI Nº 5536/2019 - Poder Executivo Autoriza doação de área à 

empresa " A M Giglio - ME", que especifica e dá outras providências.  

4. PROJETO DE LEI Nº 5537/2019 - Poder Executivo Altera dispositivos da Lei 

Municipal N° 4.497, de 15 de maio 2018, que autoriza a doação de áreas que especificam à "RS 

Lubrificantes Eirelli - ME" e dá outras providências. 

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5522/2019 

Dispõe sobre o ressarcimento de multas de trânsito dos motoristas municipais, concede anistia e 

dá outras providências.  

O item 1 ainda não foi deliberado por não possuir estudo de impacto 

orçamentário e financeiro, aguardando retorno da Prefeitura. 

Os itens 2, 3 e 4 foram regularmente aprovados pela Comissão na forma em 

que se apresentam, ainda que tenha havido posicionamento contrário por parte do 

departamento jurídico da Câmara Municipal de Taquaritinga. 

Por fim, o item 5, esta comissão optou por apresentar uma emenda 

modificativa, alterando alguns dispositivos, mas opinando por sua regular tramitação. 

Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata, lida e assinada pelos 

membros. 

Taquaritinga, 13 de junho de 2019. 
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