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INDICAÇÃO N.° 040/2021 
Recebida em 15/02/2021 
Enviada em 	/ 	/2021 
Ofício n.° 	/2021 

ENCAMINHE-SE 
15/02/2021 

Marcos Aparecido Lourençano 
..::Presidente::.. 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA - SP 

O vereador ao final assinado solicita o encaminhamento de INDICAÇÃO 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, realize uma 

homenagem ao Senhor Antonio Elias Miguel, carinhosamente conhecido por "3 botão", 

falecido em 04.06.98, que um foi um dos maiores beneméritos em favor das famílias 

dos mais pobres de Taquaritinga, inclusive desse propositor, assim como de milhares de 

pessoas, que ao longo da sua vida, foram assistidos por esse homem, verdadeiramente 

de bem, que se doou aos mais necessitados, levando esperança aos desesperançados. 

Assim, requeiro ao Senhor Prefeito Municipal que, o próximo prédio 

público que vier a ser inaugurado em Taquaritinga, receba o nome desse homem, que 

atuou durante toda sua vida em favor dos pobres! 

Sala das Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner 

Antonio Sendão Accorsi, em 15 de fevereiro de 2021. 

DR. VALMIR CARRILHO 

- Vereador - 



Taquaritinga, 18 de fevereiro de 2021. 

OFÍCIO N.2  72/2021  

INDICAÇÃO 1\1. 2  40/2021 

Senhor PREFEITO, 

Tenho o prazer de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que na sessão 

ordinária realizada por este legislativo, foi aprovada indicação d vereador DR. VALMIR CARRILHO 

seguinte teor: 

"Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, realize uma 

homenagem ao Senhor Antonio Elias Miguel, carinhosamente conhecido por "3 botão", falecido 

em 04.06.98, que um foi um dos maiores beneméritos em favor das famílias dos mais pobres de 

Taquaritinga, inclusive desse propositor, assim como de milhares de pessoas, que ao longo da sua 

vida, foram assistidos por esse homem, verdadeiramente de bem, que se doou aos mais 

necessitados, levando esperança aos desesperançados. 

Assim, solicito ao Senhor Prefeito Municipal que, o próximo prédio público que 

vier a ser inaugurado em Taquaritinga, receba o nome desse homem, que atuou durante toda sua 

vida em favor dos pobres!" 

Sala das Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio 

Accorsi, em 15 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 

Marcos Aparecido Lourençano 

- Presidente - 

Excelentíssimo Senhor 

Vanderlei José Mársico, 

Prefeito Municipal 

Taquaritinga - SP. 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga. 03 de março de 2021. 

Oficio n° 098/2021  

Ref.: Indicação n° 040/2021  
Vereador: Dr. Valmir Carrilho 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021 e transcrito no Ofício n-
072/2021, de 18 de fevereiro de 2021, dessa Digna Presidência, foi alvo de atenção. 

Respondendo ao Nobre Vereador, que solicita seja feita uma 
homenagem ao Senhor Antonio Elias Miguel, carinhosamente conhecido por "3 
botão, falecido em 04 de junho de 1998, que um foi um dos maiores beneméritos 
em favor das famílias dos mais pobres de Taquarilinga, informamos que de fato, é 
pessoa que merece o reconhecimento do povo taquaritinguense e seu nome será 
lembrado tão logo dispormos de local adequado para a homenagem. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa 
Excelência, finalizamos com cordiais cumprimentos. 

VÇ Marsjco 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
Marcos Aparecido Lourençano 
Presidente da Câmara Municipal de 
Tacjuar i ti nga  

Praça Di-. HorcIo Ramalho n9  160 1 Centro 1 CEP 15900000 1 Taquaritrnga 1 SP 
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Indicação n° 40/2021 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, realize uma homenagem ao Senhor 

Antonio Elias Miguel, carinhosamente conhecido por "3 botão", falecido em 04.06.98, que um foi um dos 

maiores beneméritos em favor das famílias dos mais pobres de Taquaritinga, inclusive desse propositor, 

assim como de milhares de pessoas, que ao longo da sua vida, foram assistidos por esse homem, 

verdadeiramente de bem, que se doou aos mais necessitados, levando esperança aos desesperançados. 

Assim, solicito ao Senhor Prefeito Municipal que, o próximo prédio público que vier a ser inaugurado em 

Taquaritinga, receba o nome desse homem, que atuou durante toda sua vida em favor dos pobres' 
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Taquaritinga. 18 de maio de 2021. 

Ofício n.°  281/2021  
Ref.: Requerimento n.° 089/2021 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Tem o presente a finalidade de encaminhar-lhe requerimento proposto pelo 

vereador DR. VALMIR CARRILHO, apresentado e aprovado em sessão ordinária do Poder 

Legislativo, para que, por meio do setor competente, informe a este vereador, em tempo hábil, o 

nome da praça situada em frente aos portões de acesso da Associação dos Funcionários 

Públicos Municipais, no Conjunto Habitacional Manoel Lopes Moreno. 

Justifica-se o requerimento pelo fato de que no local, há uma academia a céu 

aberto, que demanda intervenções, porém ao fazer consultas, não foi possível localizar o nome 

daquele logradouro, informação essa essencial para que eu possa indicar melhorias. 

Certo de que este pedido receberá especial atenção de Vossa Excelência, na 

oportunidade apresento os mais altos protestos de estima, consideração e respeito. 

Saia das Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Or. Edner Antonio 

Sendão Accorsi, em 17 de maio de 2021. 

Atenciosamente, 

Marcos Aparecido Lourençano 
Presidente 

Exmo. Senhor 
Vanderlei José Marsico, 
Prefeito Municipal 
Taquaritinqa - SP.  



Marcos Aparecido Loureriçano 
::Presidente::.. 

Câmara Municipal de Taquaritinga 
- Estado de São Paulo - 

 

    

    

PROTOCOLO  

REQUERIMENTO N.° 089/2021 
Recebido em 17/05/2021 
Enviado em 	/ 	/2021 
Ofício n.° 	 /2021 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA - SP 

O Vereador ao final assinado REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor competente, informe a este vereador, em tempo hábil, o nome da praça 

situada em frente aos portões de acesso da Associação dos Funcionários Públicos 

Municipais, no Conjunto Habitacional Manoel Lopes Moreno. 

Justifica-se o requerimento pelo fato de que no local, há uma academia a 

céu aberto, que demanda intervenções, porém ao fazer consultas, não foi possível 

localizar o nome daquele logradouro, informação essa essencial para que eu possa 

indicar melhorias. 

Sala das Sessões Presidente Manoel dos Santos. Plenário Dr. Edner 

Antonio Sendão Accorsi. em 17 de maio de 2021. 

DR. VALMIR CARRILHO 

- Vereador - 
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Boa tarde, segue em anexo Ofícios dos Requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia 

17/85/2821. (REQ. 85-86-89-93-95) 

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO E ENVIO DAS RESPOSTAS NESTE E-MAIL) 

Att, 

Zuleica Colombo 

Câmara Municipal de Taquaritinga 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 156 - Centro 

(16) 3253-9282 

www.camarataquaritinga.sp,gov.br:2O95/cpses1  254697368/3rdparty/roundcut,e/? task=mail&safe=0& uid=1 1 0&_mbox=INBQX.Ser,t& action... 


