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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h50min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta minutos minutos do nono dia do mês de dezembro 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 29ª 

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: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, 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 GENÉSIO APARECIDO VALENSIO que lesse um versículo da Bíblia 

Sagrada. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre o senhor Manoel Silveira Bueno Neto, ex-superintendente 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), devido ao Requerimento 264/2019, do Presidente desta 

Casa Legislativa, BETO GIROTTO, com a finalidade de explicar as condições em que se encontrava a 

autarquia enquanto estava sob sua administração. Neste momento, o Presidente da Câmara Municipal de 

Taquaritinga suspendeu a sessão por cinco minutos, devido a desordem e tumulto causados por alguns dos 

presentes contra o convidado da Tribuna Livre. Consequentemente a presente sessão ordinária foi 

retomada e a participação do senhor Manoel Silveira Bueno Neto na Tribuna Livre foi cancelada. Em 

seguida, foi entregue pelo vereador propositor CIDO BOLIVAR, MOÇÃO DE APLAUSO ao Prof. Clóvis 

Marçal Bartholomeu, pelos serviços prestados ao nosso município. O referido profissional, muito querido por 

seus alunos, exerce suas atividades na Escola Estadual Prof. Francisco Silveira Coelho e na Fundação 

Casa. Em seguida, foi entregue pelo vereador propositor PROF. CAIO PORTO, MOÇÃO DE APLAUSO 

senhor José Luiz Galati, que ao longo de 37 anos dedicou-se ao trabalho, como servidor público do Fórum 

de nossa comarca, dedicando seus trabalhos junto a justiça, passando por diversos cargos, como: Auxiliar 

de Cartório, Auxiliar de Departamento Pessoal, Escrevente Habilitado, Escrevente Chefe, Oficial Maior e 

Diretor de Serviço. Posteriormente, foi entregue pelo vereador propositor TENENTE LOURENÇANO, 

MOÇÃO DE APLAUSO à policial militar Rosemeire Pastore por seu excelente trabalho realizado com as 

crianças do PROERD, sendo que neste ano se formaram 5.000 alunos. Após, foi entregue pelo vereador 

propositor VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, MOÇÃO DE APLAUSO ao Milton Ferreira Lima Júnior, pelos 

anos dedicados ao serviço público em Taquaritinga. Em seguida, foi entregue pelo vereador propositor 
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ANGELIM, MOÇÃO DE APLAUSO ao Dr. Vitório Ernesto Pagliuso, pela passagem do 50.º aniversário de 

formatura na Faculdade de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Neste 

momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e 

comunicados: Comunicado de Vitório Anselmo, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança de Trabalho, 

que diz: “A fim de esclarecer e dirimir quaisquer dúvidas acerca das questões envolvendo a ETE Eng José 

Bata Veiga e minha pessoa, venho por meio deste prestar as seguintes informações: Relação temporal dos 

ocupantes do cargo de Secretaria municipal de viação e obras públicas da Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga: - Juliana Belivacqua Jacob – Arquiteta – Período: 02 de janeiro de 2013 até 15 de outubro de 

2013 – Luiz Vieira de Carvalho Neto – Arquiteto – Período: 01 de novembro de 02014 até 31 de dezembro 

de 2014 – Vitório Anselmo – Engenheiro Civil e Engenheiro de segurança do Trabalho – Período: 02 de 

janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2016. Relação temporal dos ocupantes do cargo da 

Superintendência do Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Taquaritinga – SAAET: - Satochi Yokoyama – 

Engenheiro Agrônomo – Período: 02 de janeiro de 2013 até 01 de novembro de 2014 – Dr. José Roberto 

Ferreira – Advogado – Período: 03 de novembro até junho de 2016 – Firmino Antonio José Filho – Servidor 

Público do SAAET – Período 02 de junho de 2016 até 17 de agosto de 2016 – Vitório Anselmo – 

Engenheiro Civil – Período: 18 de agosto de 2016 até 30 de dezembro de 2016. Desta forma, diante das 

informações expostas, é possível concluir que não obtive acesso aos passos da construção, 

acompanhamento e fiscalização, tampouco entrega definitiva das obras concernentes à Estação de 

Tratamento de Esgoto Eng José Bata Veiga. Assim, prestarei todas as informações que forem possíveis 

relacionadas aos anos em que estive a frente da Secretaria de Obras e da Superintendência do SAAET, de 

outro modo, pelos demais anos não possuo ciência dos fatos ocorridos e do andamento das obras da 

estação de tratamento, como dito. Era o que me cumpria informar diante da minha obrigação e da 

necessidade de prestação de esclarecimento, sempre em busca de sanar possíveis dúvidas e controvérsias 

existentes, visando ainda atender aos questionamentos desta casa e da população; Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. Em exame, as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Taquaritinga exercício 

de 2018, auditadas pela equipe técnica da Unidade Regional de Araraquara – UR13. Conforme restou 

demonstrado, as contas apresentadas se encontram em boa ordem e as impugnações foram esclarecidas 

com justificativas e documentos encaminhados pela defesa. Por isso, voto pela regularidade das contas 

apresentadas pela Câmara Municipal de Taquaritinga, relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 

33, inciso II, combinado com artigo 35, ambos da Lei Complementar nº 709/93. Neste instante, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria 

do Expediente. PROCESSO Nº 147/2019 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 5638/2019, QUE 

INSTITUI MEDALHAS DE DESTAQUE E DE LÁUREA DE MÉRITO PESSOAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 151/2019 – PROJETO DE 

LEI Nº 5642/2019, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA. (RUA 

FRANCISCO PALHARES FILHO). PROCESSO Nº 152/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5643/2019, QUE 

INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA-SP O 

ABRIL GRENÁ, DEDICADO A AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS BUCAIS A SEREM REALIZADAS ANUALMENTE NO MÊS DE ABRIL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 153/2019 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 5644/2019, 
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QUE CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS 

RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ECOLÓGICO DE 

PROCESSAMENTO DE ESGOTO - CEPE ENG.º JOSÉ RENATO (ZECO) BATTAH VEIGA. PROCESSO 

Nº 155/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5646/2019, QUE CONCEDE MENSALMENTE A PARTIR DE 1.º DE 

JANEIRO DE 2020, SUBSÍDIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-

SOCIAL AOS SEUS INATIVOS E PENSIONISTAS, NO VALOR DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS), NAS 

CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes 

INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Dos vereadores GENÉSIO APARECIDO 

VALENSIO e MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que realize 

alterações na Lei Complementar Municipal N° 4482/2017 – Código Tributário Municipal, precisamente em 

seu artigo 62, §1°, para que não haja necessidade de se aprovar todos os anos a limitação na inflação. 

Desta forma, poder-se-á, a partir da alteração, atualizar o valor do IPTU por meio de Decreto do Poder 

Executivo, não carecendo de aprovação de lei. 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 do Tennis Park em que houver a necessidade de tal serviço, 

reiterando Indicação 022/19, do vereador Genésio Aparecido Valensio e Indicação 058/2019, do vereador 

Angelim. Moradores daquele bairro pedem providências urgentes, pois algumas ruas estão intransitáveis. 

Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, providencie a colocação de tambores de lixo ao redor da Praça 

Waldemar D’Ambrosio, pois logo o comércio estará funcionando até as 22:00 horas, e consequentemente 

vários ambulantes estarão trabalhando no local.Visto que aumentará o fluxo de pessoas na região central 

da cidade, a quantidade de lixo vai aumentar nesta época, e por isso, há o risco de acúmulo de 

lixo.Ademais, solicita ao Poder Executivo para que estude a colocação de banheiros químicos na Praça 

Waldemar D’Ambrosio pelos mesmos motivos. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que acione o setor competente para fazer a devida fiscalização 

com relação aos vendedores que abordam pessoas nas vias públicas, semáforos, lojas e similares para 

venderem objetos dizendo que essa venda se dá em campanha para ajudar pessoas enfermas e/ou 

instituições filantrópicas, quando na maioria das vezes isso é um “golpe”, pois usam da sensibilidade e da 

boa fé das pessoas para levantarem dinheiro de forma ilícita. Exemplo disso são os indivíduos que abordam 

pessoas nos semáforos da cidade, principalmente na Avenida Vicente José Parise, e os que abordam 

pessoas nas portas das agências bancárias e lojas insistindo para que as pessoas comprem canetas, sacos 

de lixo e outros objetos, dizendo que a venda em prol de fundos para doentes e/ou instituições que 

desenvolvem trabalhos de tratamentos de dependência química. Solicita esse Vereador que a fiscalização 

seja acionada a inibir esses incautos. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes 

informações: 1) Quantos cães e gatos receberam a vacinação antirrábica no município? 2) Existe vacina 

antirrábica em estoque? Este vereador vem sendo procurado pelos munícipes, visto que muitos têm 

procurado vacina e não estão encontrando. Do vereador BETO GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, para que encaminhe a esta Presidência, em prazo hábil, cópia das notas fiscais, notas de 
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empenho, pagamentos e os diversos locais do município onde foram ou serão realizados os serviços de 

pintura, referentes à empresa José Cláudio Borsari - 05901933842 - CNPJ 20.411.528/0001-60, vencedora 

do Convite nº 029/19 – Edital nº 081/19 – Processo nº 109/19, para a execução de até 30.000 metros 

quadrados de serviços de pintura em parede sobre massa PVA, com grafiato e acabamentos, em diversos 

locais do município. Dos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI e 

MARCOS BONILLA: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), por meio do seu Superintendente, 

senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se a autarquia 

contratou alguma empresa para acompanhar a construção da estação de tratamento de esgoto. No caso da 

autarquia ter realizado a contratação, requer que forneça cópia do processo licitatório, bem como relatório 

detalhado de acompanhamento da obra, e outros documentos que a empresa contratada tenha 

apresentado. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos 

vereadores JUNINHO PREVIDELLI e MARCOS BONILLA. 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 DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a esta Casa 

de Leis, em tempo hábil, quando serão trocados os colchões da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h 

“Wilson Rodrigues”, pois estão em péssimas condições de uso, visto que esses colchões não são trocados 

há anos. Ademais, há informações de que os lençóis estão sendo lavados no mesmo local de trabalho, com 

maquinas de lavar roupa comum, sendo assim aumentando o nível de contaminação. Por fim, solicita, se 

possível, trocar ou comprar uma maca adequada, pois a atual maca da UPA não suporta mais de 130 

quilos. Este vereador se coloca a disposição para ir ao local com a pessoa responsável, desde que sejam 

resolvidos os problemas. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio 

do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, quando será arrumada a ponte 

localizada na estrada municipal que liga Vila Negri ao Bairro Itagaçaba. Do vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em 

tempo hábil, informações de qual setor é responsável em fiscalizar o cumprimento e as normas 

estabelecidas pelo Código de Normas e Posturas Municipal (Lei n.º 3218/2001), especificamente no que se 

refere às proibições constantes do artigo 77. “LEI MUNICIPAL N.º 3218/2001 – CÓDIGO DE NORMAS E 

POSTURAS Art. 77 É expressamente proibido nas ruas da cidade e distritos: I - conduzir animais de 

montaria e grande porte nas ruas centrais da cidade, excetuando- se datas festivas que façam parte do 

calendário de eventos oficiais da cidade; II - conduzir veículos em velocidade incompatível com o local; III - 

conduzir animais bravios, sem a necessária precaução; IV - atirar à via ou logradouro público objetos ou 

detritos que possam sujar e / ou incomodar os transeuntes. § 1º O tráfego de veículos movidos por tração 

animal, fica proibido nos dias úteis das 08:00 às 18:00 horas, e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas, nas 

ruas centrais da cidade e principais corredores de trânsito, excetuando-se àqueles que exercem a atividade 

de Autônomo, devidamente legalizados na Divisão de Tributação e, emplacado pela Comutran. § 2º 

Conforme o § anterior, entende-se por ruas centrais da cidade e principais corredores de trânsito, os 

seguintes logradouros públicos: Ruas Siqueira Campos, Barão do Triunfo, Miguel Anselmo, Treze de Maio, 

Prudente de Morais, Campos Sales, General Glicério, Líbero Badaró, José Bonifácio, Sete de Setembro, 

Carlos Gomes, Tiradentes, Major Calderazzo, Newton Prado, Clineu Braga de Magalhães, São José, 
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República, General Osório, Visconde do Rio Branco, Duque de Caxias, Marechal Deodoro, Rui Barbosa, 

Domingues, Bernardino Sampaio, e Avenidas Vicente José Parise, Adamo Lui, Paulo Roberto Scandar, 

Caetano Decaro, e outras que por ato do Executivo, venham assim serem consideradas. Solicita este 

Vereador saber qual o departamento responsável em fiscalizar e autuar os infratores, bem como, se as 

medidas impostas pela legislação estão sendo efetivamente executadas. Caso contrário explique o porquê 

da não aplicabilidade e determine o efetivo funcionamento. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, 

informações a respeito de quais providências foram adotadas pelo setor competente, a fim de evitar novas 

queimadas na Serra do Jabuticabal, tendo em vista que passado o período de estiagem o assunto cai no 

completo esquecimento, voltando à baila somente quando começam as queimadas no ano seguinte. Neste 

momento, pela ordem, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao 

vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO, informações referentes 

ao cargo de Secretário Municipal de Educação assumido no período de 2 de janeiro de 2013 à 1 de 

fevereiro de 2013. Este vereador requer informações se o referido cargo assumido foi em conformidade com 

as normais legais, visto que há acúmulo de cargos, pois o Senhor Caio Porto é professor da rede estadual 

de ensino. O pedido foi votado e aprovado pela maioria dos vereadores. Em seguida, o vereador DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

por meio do setor competente, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, informações 

referentes as cinco mil cestas básicas que o Poder Executivo diz entregar no município de Taquaritinga. 

Requer o envio da cópia das assinaturas de recebimento de todos os munícipes que foram contemplados 

com a cesta básica. Solicita também a quantidade de cestas entregues nos bairros: Jardim São Sebastião, 

Jardim Micali e no Centro. Por fim, requer o envio de relatório completo do fornecimento das cestas básicas 

entregues no município. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 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 133/2019 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO 

ESPECIAL ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 648.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E 

OITO MIL REAIS). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste momento, o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS 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 150/2019 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR N.º4.482, 

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos 

vereadores PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e MARCOS BONILLA. Não havendo mais 

nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de lei complementar foi colocado 

em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de 

Projeto de Lei Complementar Nº 5641 de 09 de dezembro de 2019. PROCESSO Nº 139/2019 – 

PROJETO DE LEI QUE DENOMINA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ESPECIFICA. 
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(CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JESUS GENOVA). Colocado o presente projeto em 

discussão. Não havendo 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 5630 de 09 de dezembro de 2019. PROCESSO Nº 145/2019 – PROJETO 

DE LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A INICIAR-SE EM 1.º DE JANEIRO DE 2021. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador CIDO BOLIVAR. Foi aparteado 

pelos vereadores BETO GIROTTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e MARCOS BONILLA. Não 

havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de lei foi colocado 

em votação e foi aprovado após empate entre os vereadores. Votaram contrário ao projeto os vereadores 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE 

PIETRO, JUNINHO PREVIDELLI, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e WADINHO PERETTI. Coube ao 

Presidente, BETO GIROTTO votar favorável ao projeto de lei para desempatar. Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei Nº 5636 de 09 de dezembro de 2019. PROCESSO Nº 

148/2019 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE ÁREA 

QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Este projeto contem uma EMENDA ADITIVA. 

Colocada a presente emenda em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, CIDO BOLIVAR, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI e RODRIGO DE PIETRO. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores PROF. 

CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, a presente emenda foi colocada em votação e foi aprovada por dez votos 

favoráveis, um voto contrário (PROF. CAIO PORTO) e três abstenções (TONHÃO DA BORRACHARIA, 

RODRIGO DE PIETRO e WADINHO PERETTI). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, WADINHO 

PERETTI, RODRIGO DE PIETRO e MARCOS BONILLA. Neste momento, o vereador RODRIGO DE 

PIETRO 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 

136/2019 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SERVIÇO 

ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SEESMET. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI. Foi 

aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e MARCOS 

BONILLA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de 

lei complementar foi colocado em votação e foi aprovado por onze votos favoráveis e três abstenções 

(TONHÃO DA BORRACHARIA, RODRIGO DE PIETRO e WADINHO PERETTI). Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei Complementar Nº 5627 de 09 de dezembro de 2019. 

PROCESSO Nº 125/2019 – PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO DE 2.020. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, primeiramente foram votadas as Emendas Impositivas referentes à Saúde, e foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, foram votadas as Emendas Impositivas de verba livre, e foram aprovadas por 
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unanimidade. Não havendo 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 5619 de 09 de dezembro de 2019. PROCESSO Nº 140/2019 – PROJETO 

DE LEI QUE DETERMINA AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COOPERATIVAS DE CRÉDITOS E SIMILARES 

MANTEREM VIGILANTES NAS SALAS DE AUTOATENDIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, CIDO BOLIVAR, GILBERTO JUNQUEIRA e 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO 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 146/2019 – 

PROJETO DE LEI QUE CRIA O DIA DO PATRONO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE TAQUARITINGA-SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores CIDO 

BOLIVAR, PROF. CAIO PORTO e MARCOS BONILLA. 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 5637 de 09 de dezembro de 

2019. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


