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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h32min. 

 

Às dezenove horas e trinta e dois minutos do quarto dia do mês de maio 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 8ª 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: 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. Ausentes os vereadores e APARECIDO 

CARLOS GONÇALVES e CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, por estarem enquadrados no grupo de risco 

do COVID-19, tiveram suas ausências justificadas. Foram convocados para prestar seus serviços nesta 

Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO MOLINARI, FABIO 

LUÍS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON 

CESAR MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO, 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. Neste 

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

comunicados: Ofício Nº 050/2020, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, 

referente aos balancetes diversos do mês de março de 2020; Ofício Nº 061/2020, do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, referente aos balancetes diversos do mês de março de 2020; A 

Câmara Municipal de Taquaritinga – SP recebeu, no mês de março de 2020, o relatório de Auditoria 

realizada no IPREMT. O documento de 4 de outubro de 2019 é assinado digitalmente por Miguel dos 

Santos, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil. Relativamente às contribuições devidas (parte servidor), 

as informações das receitas arrecadas em conta específica do período janeiro/2014 a junho/2019, revelam 

que a Prefeitura de Taquaritinga – SP deixou de pagar os encargos legais sobre recolhimento de 

contribuições previdenciárias em atraso (parte servidor) no montante de R$1.444.779,72 (Um milhão, 

quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais, com setenta e nove centavos). Na 

conclusão da análise do custeio, a auditoria indica que o débito apurado correspondente à falta de repasse 

integral de contribuições (parte patronal) sobre folha de pagamento de auxilio-doença, bem como a 

existência de multa, atualização monetária e juros sobre contribuições (patronal e servidor) recolhidas fora 

do prazo, perfazendo o total de R$3.155.318,51 (Três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e 

dezoito reais e cinquenta e um centavos), fatos que caracterizam IRREGULARIDADE no critério caráter 

contributivo (repasse) – decisão administrativa, exigido para a emissão de Certificado de Regularidade 

Previdenciária (CRP). Todos os valores apurados do débito devem ser recolhidos ou parcelados com os 
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devidos acréscimos legais, a serem calculados mês a mês. A conclusão, diante dos elementos verificados 

no procedimento de auditoria direta, é a de que o Município de Taquaritinga – SP não se apresenta apto a 

receber o Certificado de Regularidade Previdenciária, pois não cumpre os critérios e exigências 

estabelecidos na legislação federal que disciplina a constituição, organização e funcionamento dos Regimes 

Próprios de Previdência Social. O ente encontra-se com o status IRREGULAR no critério Demonstrativo de 

informações previdenciárias e repasse – Consistência e caráter contributivo. Neste instante, o Senhor 

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

do Expediente. PROCESSO Nº 22/2020 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5670/2020, QUE 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 23/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5671/2020, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 165.000,00 ( CENTO E SESSENTA E CINCO 

MIL REAIS). PROCESSO Nº 18/2020 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5666/2020, QUE 

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA A ALIENAR POR PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO AS ÁREAS QUE ESPECIFICAM DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 19/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5667/2020, QUE AUTORIZA 

A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA FRANCISCO CARLOS DE PAULA FERRERIA ME, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: 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 Sebastiana Lopes da Cunha, altura do 

número 68, no Jardim São Luiz. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, realize a limpeza do bueiro localizado em frente ao 

Supermercado Inocoop. Este bueiro encontra-se entupido, empossando água suja na via, trazendo 

transtornos aos moradores do entorno e ao comerciante e frequentadores do estabelecimento. Do vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio da 

COMUTRAN, realize a sinalização de solo na vicinal que liga Taquaritinga a Jurupema e Jurupema à Vila 

Negri. A falta de sinalização nesta vicinal traz muito perigo aos motoristas que precisam utilizar esta via. Do 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio 

do setor competente, realize limpeza e poda de árvores em toda extensão da Avenida Adamo Lui. Os 

moradores estão reclamando da grande quantidade de lixo e galhos que invadem esta via. Do vereador 

BETO GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine que seja intensificada a 

fiscalização na chamada rampa, no alto da Serra de Jabuticabal. Ocorre que, nos últimos dias, o local 

turístico tem registrado aglomeração de pessoas, como mostra a foto anexa (tirada no local no último fim de 

semana). Tal comportamento configura risco de contaminação pelo novo coronavírus, uma vez que pessoas 

de várias cidades da região frequentam o referido ponto turístico. Foram apresentados, lidos e aprovados os 

seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador BETO GIROTTO: Ao Secretário Municipal da Fazenda, Carlos 

Fernando Montanholi, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, os valores pagos e 

empenhados para terceiros, desde junho de 2019, referente à mão de obra de pintura e também detalhe o 

serviço executado de cada nota. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

para que envie a este Vereador, em tempo hábil, informações de quais são os cargos que estão sendo 
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ocupados por livre nomeação do prefeito (cargos em comissão/confiança), e os valores pagos a estes 

funcionários entre o mês de janeiro de 2019 até a presente data. Do vereador MARCOS BONILLA: Solicita 

o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO a Vinícius Volante, pelo ato de doar álcool em gel à 

população carente de nossa cidade, principalmente neste momento de fragilidade da saúde mundial. Fez o 

uso da palavra o vereador 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, para que envie a este vereador, em tempo hábil, informações referentes ao contrato 

016/2020, da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, em que o objeto é o fornecimento de combustíveis no 

valor de R$ 905.708,00 (novecentos e cinco mil e setecentos e oito reais). Requer que o Poder Executivo 

envie informações de quais são os veículos da Administração que usarão este crédito, e os setores que 

serão abastecidos. Requer também o envio da cópia das requisições semanais dos abastecimentos. Do 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que estude juntamente com os 

órgãos competentes, a liberação do funcionamento das lojas comerciais, pelo menos de quinta a domingo 

(dia 7 a 09 de maio), pela comemoração do Dia das Mães no domingo dia 10/05, visto que a data é de 

muita importância para a movimentação financeira do comércio local. Cabe ressaltar que o funcionamento 

das lojas seguirão todas as determinações do Ministério da Saúde, como o uso obrigatório de máscara, 

controle do número de pessoas no estabelecimento, e também a colocação de álcool gel nas entradas das 

lojas. Do vereador BETO GIROTTO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO a Márcio 

Fabiano Buzolin, que trabalhou por 26 anos na Cobal, trabalha atualmente na Granzoto Frios, e nas horas 

noturnas trabalha em eventos nos rodeios. Márcio é sonoplasta de rodeio, e participa de rodeios nos 

circuitos, como rancho Primavera, e muitos outros rodeios do Brasil, estando quase toda semana em 

cidades diferentes, levando não só o nome Buzolin, mas sim levando o nome de Taquaritinga pelo país. 

Não 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 BETO GIROTTO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que envie a este vereador, em tempo hábil, cópia do processo 

licitatório do combustível, em que o vencedor foi o posto Taurus. Quais empresas participaram?. Do 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que o 

senhor Prefeito Municipal, Vanderlei José Mársico, e o Superintendente do SAAET (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto), Dr. Sérgio Schlobach Salgvani, se abstenham de promover qualquer obra no Centro 

Ecológico de Processamento de Esgoto (Cepe) Engenheiro José Renato (Zeco) Battah Veiga, a Estação de 

Tratamento de Esgoto, sem que antes sejam realizados os trabalhos periciais objeto do Pedido de 

Produção Antecipada de Provas em trâmite pela Primeira Vara Cível desta Comarca, sob nº 1000405-

10.2020.8.26.0619. Ressalte-se, outrossim, que além da Produção Antecipada de Provas supra referida, 

este Vereador também ajuizou Ação Popular em trâmite pela Segunda Vara, sob nº 1000406-

92.2020.8.26.0619, onde obteve Tutela de Urgência Antecipada, em Caráter Antecedente, para o fim 

precípuo de determinar a SUSPENSÃO do ato praticado pelo prefeito municipal à época, Dr. Fúlvio 

Zuppani, consistente no Termo de Recebimento Definitivo das obras da Estação de Tratamento de Esgoto, 

firmado em 15/06/2015 com a KMG Consultoria e Engenharia Ltda. Portanto, tendo sido o prazo da garantia 

da obra suspenso, não haverá prejuízo ao erário caso a mesma não tenha sido entregue conforme 
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contratado, uma vez que responderá a empreiteira pela obrigação de fazer as reformas que forem 

apontadas na ação de produção antecipada de provas; ou, se tais reparos forem feitos pelo Poder Público, 

será a mesma obrigada a ressarcir os cofres públicos. Entretanto, em que pese os agentes públicos supra 

citados, a quem tal requerimento se dirige, terem conhecimento da decisão judicial em comento, a Prefeitura 

Municipal realizou através do Edital 011/2020, Concorrência 001/2020, licitação para a contratação de 

prestação de serviços de fornecimento, implantação, manutenção e operação de equipamentos e tecnologia 

avançadas para adequação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de 

Taquaritinga, de competência do SAAET, e adjudicou o objeto da mesma a empresa Sanex Soluções Eireli, 

pelo valor R$ 7.095.482,00. Frise-se, por fim, que este Vereador tomou conhecimento que a empresa 

vencedora do certame licitatório estaria prestes a instalar seu canteiro de obras no local para dar inicio as 

reformas, dependendo apenas de uma última autorização governamental. Indiscutível a necessidade das 

reformas e adequações, todavia, permiti-las as vésperas da realização da perícia judicial seria um histórico 

disparate, descaracterizando a obra tal qual entregue e isentando a construtora KMG de suas 

responsabilidades. Diante da gravidade dos fatos, requer que, uma vez dado cumprimento ao presente 

requerimento, dele seja remetida cópia ao ilustre representante do Ministério Público, Dr. Celso Armando 

Baroni Ribeiro Rodrigues, mui digno Promotor de Justiça atuante no Pedido Judicial de Produção 

Antecipada de Provas, para adoção das medidas que julgue pertinentes. Do vereador BETO GIROTTO: O 

Vereador e Presidente da Câmara solicita a impetração de Mandado de Segurança na esfera Judicial para 

que o Poder Executivo envie as respostas referentes aos Requerimentos de números 064/2020 e 077/2020, 

de autoria deste vereador. Fez o uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelo vereador 

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. Do vereador DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que envie a este vereador, em tempo hábil, cópias 

dos recibos e plano de trabalho referente à pandemia da COVID-19 (novo coronavírus). Requer também 

informações de quanto foi gasto até o presente momento e qual a previsão de gastos até o dia 10 de maio 

de 2020. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à atriz, 

escritora, poetisa e cantora Lara Polegati. Lara se envolve com arte desde os dez anos, quando começou 

no teatro e em um coral. Participou de diversas peças teatrais, fora escolhida como revelação do ano de 

2007,pelo Diretor teatral Marcos Manzolli, por ter destaque forte como atriz apesar da pouca idade. 

Selecionada também entre várias atrizes para participar de um clipe que fora produzido pelo norte 

americano Nine Diamond, mas feito no Brasil, com o cantor Danilo Camargo. Escritora, convidada pelo 

jornalista e escritor Jonathan Crociatti para escrever o livro “Michael Jackson-Ato final”. Aos 17 anos estava 

sendo inserida no mundo literário com a obra feita a quatro mãos. A obra rendeu entrevistas e matérias nos 

principais meios de comunicação no Brasil. Como cantora, volta a trabalhar e lançar músicas em 2013, 

músicas inéditas em inglês que ficaram por um tempo em rádio da cidade e na região entre as mais 

tocadas. Fora convidada pelo escritor e autor de novelas da Rede Globo, Tarcísio Lara Puiatti, para integrar 

a equipe de escritores da revista eletrônica Benjamim. Entre os nomes estão, Letícia Spiller, Alcides 

Nogueira, Maurício Code, Rodolfo Alex Galvão e entre outros grandes nomes. Por intermédio de sua agente 

Simone Galiano, recentemente teve sua poesia selecionada para a feira literária “Mulheres na Escrita”, que 

aconteceu em Nova York. O texto foi enviado e selecionado dentre tantos outros textos e ficou em 
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exposição no evento Mulheres na Escrita. Fez o uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. 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. Neste momento, pela 

ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à equipe da Força Tática da 2.ª Cia da Polícia Militar de 

Taquaritinga, comandada pelo Subtenente Cogo e composta pelo Cabo Boralli e pelo Cabo Rodrigo, em 

razão de uma operação que culminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas e a prisão de 

um traficante, no dia 30 de abril. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores. Em seguida, o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO fez pedido de 

REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que envie a este vereador, em tempo 

hábil, cópia do parecer do Ministério Público local no decreto de nº 5.077, da Prefeitura Municipal, no qual a 

instituição manifestou-se favorável a abertura dos estabelecimentos comerciais de Taquaritinga. O pedido 

foi votado e aprovado por unanimidade. Posteriormente, o vereador MARCOS BONILLA fez pedido de 

REQUERIMENTO ORAL ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), por meio do seu 

Superintendente, senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que envie a este vereador, em tempo hábil, 

informações referentes ao Projeto de Lei 5671/2020, especificadamente sobre: 1)Quais foram as 

empresas/imobiliárias que avaliaram o imóvel adquirido pelo SAAET; 2)Por qual motivo o SAAET adquiriu 

este imóvel; 3)Onde está localizado este imóvel; 4)Quem era o antigo proprietário deste imóvel; 5)No caso 

de existirem avaliações, requer que envie cópia. 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 12/2020 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL N.º 3.270, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por oito votos favoráveis e 

quatro votos contrários (DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, RODRIGO DE PIETRO, WADINHO 

PERETTI, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de 

Projeto de Lei Nº 5660 de 04 de maio de 2020. PROCESSO Nº 18/2020 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA A ALIENAR POR 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO AS ÁREAS QUE ESPECIFICAM DE PROPRIEDADE DA 

MUNICIPALIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Há uma EMENDA ADITIVA neste projeto. Colocada 

a presente emenda em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. A presente emenda foi colocada em votação e foi 

aprovada por unanimidade. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO. Neste momento, o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO 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 22/2020 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo 
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nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei 

Complementar Nº 5670 de 04 de maio de 2020. PROCESSO Nº 23/2020 – PROJETO DE LEI QUE 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 

165.000,00 ( CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS). Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. 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. 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 pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, RODRIGO DE PIETRO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, TENENTE LOURENÇANO e 

MARCOS BONILLA. 2 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS e RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, pela ordem, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA 

fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que envie a este vereador, 

em tempo hábil, o plano de trabalho e/ou planilha especificando como serão usadas as verbas do auxílio 

emergencial que será enviado ao município pelo governo federal para combater os efeitos da pandemia do 

novo coronavírus. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 3 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi 

aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Neste momento, pela ordem, o 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Luzia Aparecida Bataglioti Pereira dos Santos e Wania da 

Silva Carnaroli pelo trabalho voluntário nesse momento de pandemia, com a confecção e doação de mais 

de 3 mil máscaras para as pessoas mais necessitadas do nosso município. O pedido foi votado e aprovado 

por unanimidade. 4 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO e RODRIGO DE PIETRO. 5 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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 21h24min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


