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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos minutos do terceiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e 

vinte, 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 1ª 

Sessão Ordinária do 4º 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, 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, fez o 

uso da Tribuna Livre o Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente, Luis Carlos Lourençano, com a 

finalidade de explicar sobre a Mobilidade Urbana em nosso município, e solicitar aos vereadores a abertura 

de uma Audiência Pública para debater mais sobre o referido tema. Neste momento, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 371/2019, 

Do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT, referente aos Balancetes da 

Receita e Despesa do mês de novembro de 2019; Ofício Nº 22/2019, Do Instituto de Previdência do 

Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT, referente aos Balancetes da Receita e Despesa do mês de 

dezembro de 2019; Ofício Nº 244/2019, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, 

referente aos balancetes diversos do mês de novembro de 2019; Ofício Nº 008/2020, do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, referente aos balancetes diversos do mês de dezembro de 

2019; Ofício Nº 002/2020, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 

referente ao balancete de receita e despesa do mês de outubro de 2019; Ofício Nº 003/2020, do 

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente ao balancete de receita e 

despesa do mês de novembro de 2019; Acordão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente 

ao exercício 2018. EMENTA: Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, 

Relator, e dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Dimas Ramalho, a E.2ª Câmara, em 

sessão de 26 de novembro de 2019, nos termos do artigo 33, inciso II, combinado com artigo 35, ambos da 

Lei Complementar nº 709/93, decidiu julgar regulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de 

Taquaritinga, relativas ao exercício de 2018, com recomendações à origem e determinação à fiscalização 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

competente. Excetuam-se da decisão os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal; Ofício 

Nº 01/2020 – CCJ. Conforme normas previstas nos artigos 40 e seguintes do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Taquaritinga. O artigo 41 prevê que as Comissões serão compostas por 3 membros. Já o 

artigo seguinte determina que a audiência do CCJ é obrigatória em todos os processos. Desta forma, sendo 

a CCJ fundamental para a tramitação de todos os processos legislativos que tramitam, e uma vez que não 

esteja funcionando conforme número previsto em Regimento, requer-se a nomeação de mais um membro, 

sob o risco de paralização do funcionamento da mesma. Importante mencionar que esta Comissão é a 

responsável pena análise de legalidade, constitucionalidade e redação dos projetos, e se, por ventura, não 

praticar sues atos corretamente, pode trazer graves consequências para o funcionamento legislativo desta 

Casa de Leis. Diante de todo o exposto, requer-se a nomeação de um membro para a composição da CCJ. 

Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que 

procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 01/2020 – VETO Nº 01/2020, VETO 

PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 5.636/2019, EM ESPECIAL AOS ARTS. 1° E 2° QUE FIXAM O 

SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. PROCESSO Nº 03/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5651/2020, 

QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO ART. 49 E NOS ARTS. 170,171 E 172 DA LEI MUNICIPAL N.º 

3.218, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE NORMAS E POSTURAS DO 

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 04/2020 – PROJETO 

DE LEI Nº 5652/2020, QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 4.512/2018, QUE 

ESPECIFICA. PROCESSO Nº 07/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5655/2020, QUE DISPÕE SOBRE A 

ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 146.400,00 (CENTO E 

QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). Neste momento, pela ordem, o vereador CIDO 

BOLIVAR fez levantamento de interstício, conforme Artigo 164 do Regimento Interno, que trata sobre 

Regime de Urgência, para deliberação e votação nesta sessão do seguinte Projeto de Lei: PROJETO DE 

LEI Nº 5655/2020, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR 

NO VALOR DE R$ 146.400,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). O 

pedido de interstício foi votado e aprovado. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, determine a construção de uma lombada 

(redutor de velocidade), nos padrões legais, na Rua Senador Inácio Uchôa, cruzamento com a Rua Dr. Luís 

Vieira de Carvalho (Praça Eduardo Nunes da Silva) altura do número 75, comércio do Sr. Ivo Ferreira da 

Silva. Justifica-se o pedido dado ao intenso trânsito de veículos e pedestres, por ser uma área muito 

populosa, e também pela existência da praça e da casa comercial acima citado. Acidentes de trânsito 

acontecem com frequência, visto os veículos trafegarem pela Rua Senador Inácio Uchôa em alta 

velocidade. Solicita, portanto este Vereador ao Poder Público, por meio dos setores competentes, para que 

proceda aos estudos necessários para a construção do redutor de velocidade no local indicado em caráter 

de “urgência”. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, 

por meio do setor competente, determine o serviço de sinalização de trânsito na Avenida Paulo Roberto 

Scandar e na Rua João Nabuco. Do vereador GENÈSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, determine a construção de um ponto de 

ônibus com cobertura na Praça Dr. Horácio Ramalho para a utilização dos usuários de transporte coletivo 
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da nossa cidade. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços: 1) Limpeza na área verde, 

na Rua Francisco Mesquita; 2) Limpeza e roçagem do campo de futebol Corinter, onde há atividades 

esportivas; 3) Limpeza e roçagem da Praça Adolfo Micalli; 4) Que seja realizado o serviço de tapa-buracos 

em toda extensão do Conjunto Residencial Ipiranga. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de fiscalização, notifique o 

proprietário do imóvel localizado na esquina entre a Rua Dr. Avelino Boselli com Rua Dr. Orlando Curti, no 

Bairro Cecap (Santa Cruz), para que faça a construção de calçada. Os pedestres encontram dificuldades ao 

passar por este local, e precisam desviar pela rua, aumentando o risco de acidente de trânsito. Do vereador 

ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, realize o 

recapeamento asfáltico da Rua José Stábile (antiga Rua 23), no Conjunto Residencial Ipiranga, reiterando 

Indicação Nº 134/2019, deste vereador. Este vereador vem sendo procurado pelos moradores desta rua que 

reclamam das condições da referida via, pois esta oferece muito perigo devido aos vários buracos e pedras 

soltas. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor competente, realize a continuação do recapeamento asfáltico na Rua Duque de Caxias. Este 

serviço foi realizado na referida rua apenas até as imediações do Forúm. Devido a isso, este vereador foi 

procurado pelos moradores e comerciantes da parte da rua que não foi contemplado o recapeamento, pois 

reclamam que este trecho está intransitável devido a quantidade de buracos. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que realize, por meio do setor 

competente, a limpeza e a poda de árvores na Praça Ardígio Previdelli, no Jardim Buscardi. Solicita também 

que este serviço seja realizado periodicamente, pois esta praça necessita constantemente de manutenção. 

Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que realize, por 

meio do setor competente, operação tapa-buracos na Vicinal Dr. Horácio Ramalho, entre Taquaritinga e 

Santa Ernestina, pois na referida via existem muitos buracos podendo causar acidentes graves, 

principalmente no período noturno. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, tome as devidas providências em relação ao transporte 

escolar, pois existem casos em que a locomoção de crianças até a escola passa por avenidas e ruas sem 

calçadas, gerando insegurança para os alunos. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador BETO GIROTTO: Solicita o encaminhamento de MOÇÕES DE APLAUSO 

ao poeta Luiz Fernando Sant'Anna, que recentemente lançou sua primeira coletânea, "Poemas 

Existenciais"; e para os autores que participaram do livro "Cada uma que parece duas" - Taquaritinga como 

palco ou inspiração de textos de autores que nela vivem, sobrevivem ou para ela sempre voltam, lançado 

em dezembro do ano passado. Essas obras juntam-se a inúmeras outras que fazem a grandeza das letras 

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

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à enfermeira Luciana Angélica 

Bernardino, pelos relevantes serviços de saúde prestados a nossa comunidade. Luciana é graduada em 

enfermagem na instituição UNIARA, em Araraquara, e fez duas pós-graduações na instituição UNIARARAS, 

em Araras, uma em cardiologia e cuidados intensivos, e outra em saúde da mulher: obstetrícia. Atualmente 

a enfermeira presta seus serviços na Santa Casa de Taquaritinga e Prefeitura Municipal de Taquaritinga. 
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Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado 

em votação e foi aprovado por unanimidade. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, reiterando questionamento anteriormente solicitado, para que informe a este vereador, em tempo 

hábil, quando será iniciado o cumprimento da Lei Complementar nº 4.615, de 15 de julho de 2019, que 

autoriza a concessão de gratificação por atividade de plantão em saúde, aos servidores públicos municipais 

efetivos que atuam na área de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h 

“Wilson Rodrigues”, proposta pelo próprio Poder Executivo. Ocorre que a lei foi criada em sessão 

extraordinária, devido a importância e urgência em sua aplicabilidade, já que o executivo entende que o 

trabalho de urgência e emergência é diferenciado e requer uma diferenciação salarial. Consequentemente 

foi criada uma expectativa nos servidores que seriam beneficiados, entretanto, até o momento ainda não 

entrou em vigor. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que encaminhe 

a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) Qual o valor do aluguel pago pelo imóvel 

que abrigava a ETAM Santa Cecília e agora abrigará o Projeto Guri; 2) Qual o valor do IPTU do referido 

imóvel; 3) Os motivos que levaram a municipalidade a optar por um imóvel alugado, tendo em vista a 

promessa diante da compra do prédio da Stéphani de que um dos objetivos era entregar todos os imóveis 

alugados pela Prefeitura, centralizando tudo na denominada “Cidade Administrativa”; 4) Por qual motivo o 

Projeto Guri não foi abrigado em algum próprio público, como, por exemplo, o prédio instalado na Praça Dr. 

José Furiatti, localizado defronte a Santa Casa, sugerido inclusive por este vereador. Outra opção, a fim de 

cumprir o prometido e entregar os prédios alugados, tão logo fossem desocupados (fato ocorrido quando da 

mudança da ETAM para a sua sede original), seria utilizar a parte inferior da Câmara, junto com a 

Biblioteca, Museu e Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Do vereador TONHÃO DA BORACHARIA: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente, Luis 

Carlos Lourençano, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se foi realizado o conserto da 

ponte localizada na Avenida Avelino Gaviolli, sentido Canal do Boi, conforme solicitação enviada ao Poder 

Executivo por meio da Indicação Nº 166/2019, enviada por este vereador. Este vereador vem sendo 

procurado pelos moradores da zona rural que precisam utilizar esta ponte para realizar seus deslocamentos 

até Taquaritinga. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE 

APLAUSO aos empresários Gustavo Maltoni Torres e Moacir Aparecido Faria, proprietários do Centro 

Automotivo G&M, localizado na Av. Vicente José Parise, 1206. A empresa está completando 20 anos de 

funcionamento em nosso município, sempre prestando bom atendimento, crescendo e gerando empregos. 

Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo 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 GILBERTO JUNQUEIRA: Requer que seja enviado ofício à Companhia Paulista de Força e 

Luz (CPFL), no sentido de solicitar a troca de um poste de madeira em péssimas condições, com a máxima 

urgência, localizado na Rua 13 de Maio, esquina com a Rua 9, na Vila Esperança, pois este poste oferece 

riscos aos moradores. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo 

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 pelo 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito, para que, em referência à Emenda Impositiva n.º 18/2017 (anexo), que deveria ser executada no 

ano de 2018, preste as seguintes informações à esse Vereador: 1) Por que o Poder Executivo ainda não 

realizou a aquisição e colocação das caçambas para coleta de lixo e entulho nas saídas de Jurupema, 

Dobradinha, Paraguaçú e Guariroba, objeto do item IV da Emenda Impositiva n.º 18/2017? 2) Se existe 

procedimento de compra para instalação das referidas caçambas? Caso positivo encaminhe cópia do 

processo capa a capa. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAET), por meio do seu Superintendente, senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que encaminhe a este 

vereador, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) Houve o aumento de horas extras de funcionários, 

se houve, quais os motivos? 2) Quais os funcionários beneficiados? 3) Qual o valor individual a cada 

funcionário? 4) Qual o valor geral mensal gasto com horas extras? 5) Quais diferenças de valores entre o 

que era pago pelo superintendente antecessor e o que é pago agora? Requer ainda, o envio de extrato 

detalhado contendo os gastos com horas extras de todos os meses depois que o senhor Sérgio Salvagni 

assumiu a superintendência do SAAET, bem como do último mês antes da sua posse. Fez o uso da palavra 

o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA e 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. Do vereador RODRIGO DE 

PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, cópia 

do processo licitatório capa a capa, e o contrato com a empresa LOGFARMA. Do vereador BETO 

GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, 

informações acerca da não conclusão do processo de doação de área destinada à construção da nova 

Delegacia da Polícia Civil. Ao mesmo tempo, solicita ao prefeito para que dê continuidade aos trâmites 

legais restantes para consolidar a doação, à Fazenda Pública do Estado, de uma área no Parque 

Residencial Laranjeiras III, para construção da nova Delegacia de Polícia de Taquaritinga. Em resposta a 

este vereador, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública informou: "Necessário que seja 

esclarecido que, sem a concretização da doação do terreno ao Estado, fica a Polícia Civil impedida de 

adotar qualquer medida relacionado à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos 

básico e/ou executivo, bem como da contratação de empresa para execução da obra”. A referida área foi 

destinada ao Estado por meio da Lei n.º 4.045, de 19 de setembro de 2013, aprovada por esta Casa. 

Porém, até hoje, os trâmites não foram conclusos para a consecução da obra. Neste momento, pela ordem, 

o vereador CIDO BOLIVAR fez pedido de REQUERIMENTO ORAL à Diretoria Legislativa da Câmara 

Municipal de Taquaritinga, por meio do Diretor Legislativo, Fábio Luís de Camargo, para que encaminhe a 

este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações: 1)Qual a sua função exercida na Câmara 

Municipal; 2)Qual a sua obrigação com os senhores vereadores; 3)Qual o seu cargo de chefia nesta Casa 

de Leis. Este vereador estranha as funções inerentes ao seu cargo de chefia, pois nota-se que o senhor 

diretor comanda várias funções, bem como: requerimentos, compras e folha de pagamento. Requer ainda, 

para que envie cópia da descrição detalhada do cargo de Diretor Legislativo. O pedido foi votado e 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente da Câmara BETO GIROTTO fez votação para a 

realização de Audiência Pública sobre a Mobilidade Urbana em Taquaritinga. A realização da Audiência 

Pública foi votada e aprovada 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 
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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 151/2019 – 

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA. (RUA 

FRANCISCO PALHARES FILHO). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO 

JUNQUEIRA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, WADINHO PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI e BETO 

GIROTTO. 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 5642 de 03 de fevereiro de 2020.  PROCESSO Nº 152/2019 – PROJETO 

DE LEI 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. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

BETO GIROTTO. Foi aparteado pelo vereador CIDO BOLIVAR. 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 5643 de 03 de 

fevereiro de 2020. PROCESSO Nº 153/2019 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 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. Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, MARCOS BONILLA, RODRIGO DE PIETRO e 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 Decreto Legislativo Nº 5644 de 03 de fevereiro de 2020. Em seguida, foram nomeados os 

vereadores membros da Comissão: Presidente: VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS; Vice-Presidente: 

TONHÃO DA BORRACHARIA e Relator: MARCOS BONILLA. PROCESSO Nº 07/2020 – PROJETO DE 

LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 146.400,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). Colocado o presente 

projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador 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 onze votos favoráveis, um contrário (VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS), e duas abstenções 

(RODRIGO DE PIETRO e WADINHO PERETTI). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de 

Projeto de Lei Nº 5655 de 03 de fevereiro de 2020. 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 – BETO GIROTTO. Foi aparteado 

pelo vereador MARCOS BONILLA. 2 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos 

vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 3 – ANGELIM.  

Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e CIDO BOLIVAR. 4 – VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, MARCOS 
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BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA e CIDO BOLIVAR. 5 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado 

pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 6 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, CIDO BOLIVAR, GILBERTO JUNQUEIRA, TONHÃO DA 

BORRACHARIA e TENENTE LOURENÇANO. 7 – DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado 

pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e MARCOS BONILLA. 8 – TONHÃO DA BORRACHARIA.  

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 22h02min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


