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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h33min. 

 

Às dezenove horas e trinta e três minutos do nono dia do mês de setembro 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 19ª 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, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, 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, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em 

seguida, foi entregue pelo vereador propositor DR. DENIS EDUARDO MACHADO, MOÇÃO DE APLAUSO 

à Juliana Ap. Nunes Pereira Rodrigues, membro ativa da augusta e respeitável Loja Maçônica Simbólica 

Mista Evolução Alfio Sampieri n. 18 da cidade de Taquaritinga desde 20/05/1999, desempenhando a função 

de preceptora da Ação Juvenil Semente Maçônica Templários da Fé n. 02, também da cidade de 

Taquaritinga, entidade que aglutina jovens de 07 a 18 anos, e atualmente conta com 18 participantes, 

prestando serviços sociais e beneficentes em prol de inúmeras entidades assistenciais e familiares carentes 

do município. Em seguida, foi entregue pelo vereador propositor MARCOS BONILLA, MOÇÃO DE 

APLAUSO ao senhor Denis Viturino da Silva, pela sua aprovação em concurso público para Aluno Oficial 

PM para o bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Deni Viturino foi representado 

por seus pais, Linoza e Valdemir. Logo após, foi entregue pelos vereadores propositores PROF. CAIO 

PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA, MOÇÃO DE APLAUSO ao estabelecimento comercial fundado 

pelo saudoso senhor Manoel Celestino dos Santos. O tradicional “Bar do Seu Mané”, na Rua 13 de Maio, no 

Jardim Buscardi, hoje é dirigido pelos filhos. O estabelecimento comercial foi fundado em 1971 e há 48 anos 

serve a comunidade de Taquaritinga com bons preços e dedicação. Posteriormente, foi entregue pelo 

vereador propositor RODRIGO DE PIETRO, MOÇÃO DE APLAUSO aos professores Leandro Nery e 

Antônio Marinho Neto, que estão ministrando aulas de karatê com o projeto social intitulado “Projeto 

Solidário Karatê da Vila”, em caráter voluntário nos finais de semana, no pátio da FEPASA, no Jardim São 

Sebastião. Logo após, foi entregue pelos vereadores propositores PROF. CAIO PORTO e TONHÃO DA 

BORRACHARIA, MOÇÃO DE APLAUSO à Promotora de Justiça Dra. Marília Bononi Francisco, tendo em 
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vista suas relevantes atividades jurídicas e sociais em nosso município. Com uma postura honesta, digna e 

equilibrada no anseio da população, estes vereadores não poderiam deixar de parabenizar à ilustre Dra. 

Marília pelo seu comprometimento social. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre o Senhor Rafael Cabral, 

para tratar sobre a terceirização do serviço de segurança patrimonial dos espaços públicos em nosso 

município. O senhor Rafael foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, JUNINHO 

PREVIDELLI, MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO, BETO GIROTTO e 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 457/2019 da Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga com a finalidade de pedir autorização dessa Casa de Leis para implementação das alterações 

requeridas pela Direção da ETAM, onde foi requerido alteração do objeto “despesas de viagem” para 

“despesas diversas”, com a finalidade de cumprir integralmente as Emendas Impositivas; Da Diretoria 

Legislativa da Câmara Municipal de Taquaritinga sobre o aviso da Emenda Impositiva para 2020, o valor 

que cada vereador pode destinar esse ano para execução no orçamento municipal de 2020 é de R$ 

127.253,09 (cento e vinte e sete mil reais, duzentos e cinquenta e três reais e nove centavos). A Diretoria 

Legislativa irá receber até o último dia do mês de outubro, e lembra-se de que 50% do valor é de destinação 

obrigatória para serviços/equipamentos na área da saúde. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 

1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do Expediente. 

PROCESSO Nº 117/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5611/2019, QUE DISPÕE SOBRE S DIRETRIZES PARA 

A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 118/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5612/2019, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO 

DE PRÉDIO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 119/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5613/2019, 

QUE INSTITUI A UTILIZAÇÃO DO SELO DE GARANTIA OU LACRE DESTRUTÍVEL NAS 

EMBALAGENS DE ENTREGA NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. Foram 

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

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

competente, realize a colocação de um braço de luz na confluência das Ruas Adolfo Gardezani e Rosa 

Giusti Orlandi, no Distrito de Jurupema. Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores do entorno, 

pois o local é muito escuro e torna-se perigoso para quem transita à noite. Do vereador ANGELIM: Ao 

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

colocação de placas de denominação de todas as ruas dos bairros Jardim Paraíso I, Jardim Paraíso II e 

Jardim Santo Antonio. Este vereador vem sendo procurado pelos moradores dos referidos bairros para que 

haja uma solução concreta para este caso, pois sem as placas de denominação das ruas há muita 

dificuldade na entrega de correspondências e mercadorias, e também dificuldade na identificação de casas 

e estabelecimentos comerciais. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize operação tapa-buracos 

na Rua Duque de Caxias, nas proximidades do número 170. Do vereador DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO: Ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga no sentido de que realize os reparos 

necessários para colocar em funcionamento o relógio do plenário, com o objetivo de melhorar o andamento 

das sessões. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do departamento competente, realize a sinalização de solo e instalação de placas 
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de trânsito em todas as ruas do bairro Jardim Pagliuso. Solicita também a instalação de lombada na Rua 

Antonio da Costa Mendonça, nas proximidades do número 390, no referido bairro. Foram apresentados, 

lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: 

Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao barbeiro e empresário Bruno Valensio, pelos 

relevantes serviços prestados. Bruno se especializou em uma das escolas mais conhecidas do Brasil, 

Ondina Beauty Academy, no Rio de Janeiro, nesta escola nacionalmente conhecida como a Madrinha dos 

Barbeiros. Além disso, fez curso com os barbeiros oficiais do Corinthians e do São Paulo, e foi barbeiro 

oficial do jogador Luiz Araújo no Brasil, e fez o dia do noivo a este jogador em São Paulo, no Palácio 

Tangará, onde atendeu e conheceu outros jogadores, como o renomado jogador Vitor Bueno, ex Santos e 

atual atleta do São Paulo. Sempre buscando conhecimentos para melhor atender os clientes, Bruno criou a 

primeira barbearia retrô da cidade de Taquaritinga, e a primeira barbearia com atendimento exclusivo às 

crianças. Bruno foi o barbeiro oficial do Rodeio Show Taquaritinga em parceria com o Viola Show e obteve 

livre acesso ao camarim com os artistas Gustavo Mioto, Diego e Arnaldo e Jerry Smith. 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 foi aprovado por unanimidade e 

subscrito por todos os vereadores. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Solicita o encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO à ex servidora pública que se aposentou Maria Lucia Junqueira Muniz, pelos 30 

anos dedicados à educação infantil no nosso município, como professora e coordenadora da EMEB Dona 

Anunciata Colombo. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador 

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

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. 

Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 

segurança Rafael Rodrigues Cabral, pelos relevantes serviços prestados ao município de Taquaritinga. 

Rafael já prestou seus serviços como segurança em nosso município atuando na UPA, nas festividades do 

carnaval de rua e na Prefeitura Municipal. 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 foi aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de 

Leis, em tempo hábil, informações acerca dos veículos adquiridos pelo Poder Executivo nesta 

administração, especificando: 1) Marca; 2) Modelo; 3) Ano do veículo. Requer também informações sobre a 

manutenção destes veículos, principalmente sobre a revisão e troca de óleo, comprovando mediante 

apresentação de cópias de notas e/ou documentação. Dos vereadores GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, 

JUNINHO PREVIDELLI, MARCOS BONILLA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, WADINHO PERETTI: 

Ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, Dr. Sérgio 

Schlobach Salvagni, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 

1) Quanto foi investido na Estação de Tratamento de Esgoto? 2) De onde vieram os recursos? Especificar; 

3) Quem fez o projeto? 4) O projeto é adequado para o número de residências de Taquaritinga? 5) O 

projeto previa alambrado em vez de cerca? 6) O projeto previa que tudo fosse de inox e não de ferro como 

foi colocado? 7) O projeto previa que as vias de acesso fossem asfaltadas? 8) Os equipamentos foram 

subestimados devido ao tamanho da ETE? 9) Quais órgãos e/ou servidores receberam a obra da empresa 
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executante? 10) Quais equipamentos precisam ser trocados para que a ETE funcione? 11) Quanto deverá 

ser investido para que a ETE passe a funcionar? 12) Qual o nome do responsável do DAEE que deu o aval 

para a obra? 13) Existe laudo que comprove que a obra estava apta a funcionar? 14) Houve a contratação 

de empresa terceirizada para acompanhar a construção da ETE?. 15) Algum recurso foi arrecadado com a 

Lei Nº 4.553/2018, aprovada na Câmara, que permite ao SAAET a celebrar acordos de parcerias com 

empresas promotoras de loteamentos?. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi 

aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO, GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. 

CAIO PORTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, CIDO 

BOLIVAR, TONHÃO DA BORRACHARIA e RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, o vereador PROF. 

CAIO PORTO faz pedido para incluir mais um item no presente Requerimento, questionando se algum 

recurso foi arrecadado com a Lei Nº 4.553/2018, aprovada na Câmara, que permite ao SAAET a celebrar 

acordos de parcerias com empresas promotoras de loteamentos. O pedido foi votado e aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Neste momento, pela ordem, o 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL à Presidência da 

Câmara Municipal de Taquaritinga, por meio da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, a 

possibilidade de ingressar por iniciativa própria, como parte interessada, na ação judicial que a Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga move contra a empresa ganhadora da licitação que construiu a estação de 

tratamento de esgoto em Taquaritinga. Em seguida o Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga faz 

pedido para abrir uma Comissão de vereadores, com a finalidade de apurar as irregularidades da Estação 

de Tratamento de Esgoto, com os seguintes vereadores: MARCOS BONILLA, JUNINHO PREVIDELLI e 

RODRIGO DE PIETRO. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, quais as providências que o Poder Executivo irá 

tomar para solucionar o problema no telhado da quadra da EMEB Amando de Castro Lima com relação a 

quantidade de pombos que se estabeleceram neste local, conforme imagens em anexo. Este vereador vem 

pedindo para o Poder Executivo solucionar este problema há muito tempo, inclusive através de Indicação de 

número 022/2018, e até o presente momento nada foi feito. Cabe salientar sobre o enorme perigo de 

doenças transmitidas pelos pombos (conforme informativo do Ministério da Saúde em anexo), inclusive há 

caso recente em nosso município. Dos vereadores GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, JOSÉ ROBERTO 

GIROTTO, JUNINHO PREVIDELLI, MARCOS BONILLA: Solicitam o encaminhamento de MOÇÃO DE 

APLAUSO ao Subtenente Colares, do Tiro de Guerra 02/041, e a sua esposa Socorro, pela criação do 

Pelotão Mirim do Tiro de Guerra, e pelos serviços prestados ao TG 02/041. Fez uso da palavra o vereador 

MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO, CIDO BOLIVAR 

e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade e foi subscrito 

por todos os vereadores. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Requer ao Plenário da Câmara 

Municipal, a retirada do Requerimento Nº 173/2019, conforme disposto no Artigo 196, § 2º, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Após contato pessoal com a Diretora, funcionários e pais dos 

alunos da EMEB Comendador João Aiello, houve constatação deste vereador de que as denúncias eram 

infundadas, portanto, requer a desistência da convocação da Diretora da EMEB, e da Secretária Municipal 
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da Educação. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Neste momento, pela ordem, o 

vereador WADINHO PERETTI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando o encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO ao comerciante Luiz Carlos Casoni, que acaba de encerrar as atividades da 

Sorveteria Naturália, que por 23 anos esteve de portas abertas servindo Taquaritinga e gerando empregos. 

O pedido foi votado, aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Em seguida, o 

vereador CIDO BOLIVAR fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando o encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO ao bombeiro educador Luciano Azevedo, do Posto do Corpo de Bombeiros de 

Taquaritinga, em razão do salvamento de uma criança que havia engasgado. Sua ação resultou na 

preservação da vida do bebê. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Neste momento, o vereador 

MARCOS BONILLA, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Decreto Legislativo 

n°. 1622 de 8 de maio de 2019, que trata de apurar assuntos referentes ao “Museu Histórico Municipal José 

Martins Sanches Filho” e o seu acervo, sua destinação, atual situação, bem como possíveis responsáveis 

por sua eventual dilapidação, fez a leitura do Relatório Final. 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 deu continuidade à sessão, solicitando que procedesse a leitura da 

matéria destinada à ORDEM DO DIA. Foram deliberados e votados os seguintes Projetos de Lei: 

PROCESSO Nº 108/2019 – PROJETO DE LEI QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 35 DA LEI 

MUNICIPAL N.º 4.098, DE 27 DE JANEIRO DE 2014, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente pedido em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelo vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. Neste momento, o vereador CIDO BOLIVAR fez pedido de Vista do Projeto, 

conforme Artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de 

Vista em votação foi aprovado por onze votos favoráveis e três votos contrários (RODRIGO DE PIETRO, 

PROF. CAIO PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA). PROCESSO Nº 115/2019 – PROJETO DE LEI 

QUE ALTERA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 325 DA LEI MUNICIPAL N.º 3.218, 

QUE INSTITUI O CÓDIGO DE NORMAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 

Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, MARCOS BONILLA e BETO GIROTTO. Neste 

momento, o vereador MARCOS BONILLA fez pedido de Vista do Projeto, conforme Artigo 205, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de Vista em votação foi 

aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 116/2019 - PROJETO DE LEI QUE DENOMINA ROTATÓRIA 

CONSTRUÍDA NA AVENIDA PAULO ZUPPANI QUE DÁ ACESSO AOS BAIRROS JARDIM SÃO LUIZ E 

JARDIM IGNEZ. Colocado o presente projeto 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 projeto de lei foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei Nº 5610 de 09 de setembro de 2019. PROCESSO Nº 

39/2019 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – PARECER CONTRÁRIO AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5533/2019. Colocado o presente parecer em discussão. Fez uso 

da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, CIDO BOLIVAR, JUNINHO PREVIDELLI, BETO GIROTTO e DR. DENIS EDUARDO 
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MACHADO. Neste momento, o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO fez pedido de Vista do 

Projeto, conforme Artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o 

pedido de Vista em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 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 – VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. 2 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, BETO GIROTTO, TONHÃO DA BORRACHARIA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste 

momento, o vereador RODRIGO DE PIETRO fez uma INDICAÇÃO ORAL em nome de TODOS 

VEREADORES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Esportes, envide esforços para disponibilizar um espaço coberto que tenha 

banheiro em suas dependências, com a finalidade dos professores Leandro Nery e Antônio Marinho Neto 

ministrarem suas aulas de karatê, com o projeto social intitulado “Projeto Solidário Karatê da Vila”, em 

caráter voluntário nos finais de semana. Hoje o projeto solidário tem as suas atividades realizadas no pátio 

da FEPASA, no Jardim São Sebastião. Visto a proximidade do local, sugere ao Poder Executivo que 

disponibilize o Clube Recreativo Municipal Adail Nunes da Silva ou a Estação da Cidadania Jandira Libanori 

Colombo. 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______________________ 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


