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Câmara Municipal de Taquaritinga 
Open Leg is - Processo Legislativo Eletrônico 

Busca de Matérias Legislativas 

Resultado da Pesquisa: 4 matérias encontradas. 

REQUERIMENTO N° 215/2014 
Informação sobre a data de Reativação do Museu 

REQUERIMENTO N° 7/2017 
Requer que o Executivo Municipal localize, restaure e recupere todo o acervo do Museu Histórico José 
Martins Sanches Filho, se for o caso, e que, após reunir todo este acervo, o armazene em local 
adequado até que o museu possa ser reaberto para a população. Solicita ainda, que providencie o mais 
rápido possível um prédio próprio ou alugado e que todas as informações referentes ao resgate do 
Museu sejam apresentadas à Câmara. 
Autor: Marcos Bonilla 

REQUERIMENTO N° 252/2018 
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, sejam tomadas as 
seguintes providências em relação ao acervo do Museu Histórico 'José Martins Sanches Filho": 1) Seja 
feita uma relação do acervo do museu daquilo que foi encontrado por esta administração, informando 
ao Poder Legislativo onde se encontra cada objeto e qual seu estado de conservação; 2) Que sejam 
patrimoniados, caso ainda não tenham sido; 3) Que os objetos encontrados sejam reunidos em um 
único local e embalados de forma adequada para proteção e conservação do acervo até a reabertura 
do museu. Que seja dada total informação ao Poder Legislativo sobre os itens 1, 2 e 3. 
Autor: Marcos Bonilla 

REQUERIMENTO NÓ  172/2018 
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, prestar os seguintes 
esclarecimentos: 1. Qual o valor da verba já aprovada e liberada para a reforma do antigo prédio do 
Cine São Pedro? 2. Qual a origem da referida verba? 3. Qual a previsão da liberação da verba e 
retomada das obras? 4. Está previsto, nesta fase, a conclusão do teatro, juntamente com a biblioteca e 
museu? 5. Qual a previsão de término da obra? 
Autor: Marcos Bonilla 

Consulta gerada em 15/04/2019 às 1 0h29m 
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ENCAMINHE-SE 
06/02/2017 

José Rodrigo De Pietro 
::Presidente::.. 

        

Co 
	

PROTOCOLO  
REQUERIMENTO N.° 07/2017 
Recebido em 06/02/2017 

Enviado em 	/ 	/2017 

Ofício n.° 	 /2017 

   

  

       

       

       

        

Câmara Municipal de Taquaritinga 
- Estado de São Paulo - 

   

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA - SP 

O Vereador ao final assinado REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, encaminhamento de pedido ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal solicitando que todo o acervo do Museu Histórico José Martins 

Sanches Filho", seja localizado, restaurado e recuperado, se for o caso, e que após 

reunir todo este acervo, que o mesmo seja armazenado em local adequado até que o 

museu possa ser reaberto para a população. 

Solicita ainda, que o senhor prefeito municipal providencie o mais rápido 

possível um prédio próprio ou alugado, para se abrigar o nosso museu histórico. 

Por fim, solicita que todas as informações referentes ao resgate do Museu 

sejam apresentadas à Câmara para acompanhamento do caso. 

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

Antonio Sendão Accorsi, em 06 de fevereiro de 2017. 

MARCOS RUI GOMES MARONA 

- Vereador - 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 24 de fevereiro de 2017. 

Oficio V  064/2017 

Ref.: Requerimento n° 007/2017  
Vereador; Marcos Rui Gomes Marona 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária do dia 06 de fevereiro de 2017 e transcrito no Oficio n 
025/2017, de 09 de fevereiro de 2017, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa 
atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita providências para 
que todo o acervo do Museu Histórico "José Martins Sanches Filho", seja Localizado, 
restaurado e recuperado,  e que o mesmo seja armazenado em local adequado até 
que o museu possa ser reaberto para a população, informamos que até o presente 
momento não foi possível encontrar cópia do inventário referente á época do 
desmanche do Museu na gestão anterior. Sem este documento, fica difícil a 
identificação de divergências referentes ao acervo existente à época. Por outro lado, 
encontramos peças pertencentes ao Museu e solicitamos ao departamento patrimônio 
desta Municipalidade, para que realize o inventário desses bens de grande 
importância histórica para o nosso Município. Em relação ao local de 
armazenamento, temos previsão de disponibilizar espaço adequado com a maior 
brevidade possível. 

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

Vai e 	osé rsico 
Pre - ito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Rodrigo De Pietro 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquantinga  

Praça [Ir. Horacio Ramalho no 160 1 Centro j CEP 15900-000 1 Taquarltinga / SP 
Fone/F&: (16) 3253-9100 1 www.taquarit1nga.p.gov.br  



ENCAMINHE-SE 
03/12/2018 

José Rodrigo De Pietro 
::Presidente::.. 

Câmara Municipal de Taquaritinga 
- Estado de São Paulo - 

Co 
	

PROTOCOLO  

REQUERIMENTO N.° 0252/2018 
Recebido em 03/12/2018 

Enviado em 	/ 	/2018 

Ofício n.° 	 /2018 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA - SP 

O Vereador ao final assinado REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do 

setor competente, sejam tomadas as seguintes providências em relação ao acervo do 

Museu Histórico "José Martins Sanches Filho": 

1) Seja feita uma relação do acervo do museu daquilo que foi encontrado 

por esta administração informando  ao Poder Legislativo onde se 

encontra cada objeto e qual seu estado de conservação; 

2) Que sejam patrimoniados, caso ainda não tenham sido; 

3) Que os objetos encontrados sejam reunidos em um único local e 

embalados de forma adequada para proteção e conservação do acervo 

até a reabertura do museu. 

Que seja dada total informação ao Poder Legislativo sobre os itens 1, 2 

e 3. 

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

Antonio Sendão Accorsi, em 03 de dezembro de 2018. 

MARCOS BONILLA 

- Vereador - 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritínga, 30 de outubro de 2018. 

Ofício n° 619/2018 

Ref.: Indicação n1 252/2018  
Vereador: Or. Denis Eduardo Machado 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária do dia 15 de outubro de 2018 e transcrito no Ofício n° 
63812018, de 17 de outubro de 2018, dessa Digna Presidência, foi alvo de atenção. 

Respondendo ao Nobre Vereador, que solicita seja feita a 
instalação de câmeras de segurança nas ruas e escotas do municípío, informamos que 
trata-se de importante sugestão, porém, diante das dificuldades financeiras por que 
passa o Município, o pedido será atendido oportunamente. 

Quanto aos gastos com informática, esclarecemos que em sua 
grande maioria é oriundo do pagamento da folha salarial e da manutenção e aquisição 
de equipamentos, bem como da locação de serviços de licença de uso, treinamento, 
implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado de: Gestão 
Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de Pagamentos; Gestão 
Administrativa de Compras e Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio 
(Permanente e Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Gestão Tributária; Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços com 81; Certidões e Alvarás, Portal de Transparência e Acesso à 
Informação; Controle Interno, Ouvidoria e 81 Business Inteuigence. 

Cabe esclarecer que, por varias gestões o custo com a área de 
informática foi elevado, o que não ocorre com a atual gestão que vem reduzindo 
significativamente os custos com essa importante área, a partir de procedimentos 
licitatórios melhor elaborados, o que corrobora com a aquisição de sistemas modernos 
e de qualidade superior.  

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

'tíder1ei José Marsico 
Preieito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Rodrigo De Metro 
Presidente da Câmara Municipal de 
TaQuaritinga 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 TaquiritInga / SP 
Fone/Fax. (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.go.br  
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MARCOS BONILLA 

Verador_ 

sé Rodrigo De Pietro 
::Presidente::.. 

Câmara Municipal de Taquaritinga 
-Estadode São Paulo - 

co 	PROTOCOLO 
REQUERIMENTO N.° 0172/2018 
Recebido em 10/09/2018 

Enviado em 	/ 	/2018 

Ofício n.° 	12018 
-J 

EXCELENTSS1MO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA - SP 

pRovADt) 
POR 2 

O Vereador ao final assinado REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do 

setor competente, prestar os seguintes esclarecimentos: 

1. Qual o valor da verba já aprovada e liberada para a reforma do 

antigo prédio do Cine São Pedro? 

2. Qual a origem da referida verba? 

3. Qual a previsão da liberação da verba e retomada das obras? 

4. Está previsto, nesta fase, a conclusão do teatro, juntamente com a 

biblioteca e museu? 

S. 	Qual a previsão de término da obra? 

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

Antonio Sendão Accorsi, em 10 de setembro de 2018. 	
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritnga, 28 de setembro de 2018. 

Oficio n° 534/2018 

Ref,: Requerimento n° 172/2018  
Vereador: Marcos Rui Gomes Marona, subscrito pelos 

demais Vereadores 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 10 de setembro de 2018 e transcrito no Ofício n° 560/2018 de 13 de 
setembro de 2018, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo aos Nobres Vereadores, que Solicitam sejam 
prestados os seguintes esclarecimentos sobre a Revitatização do edifício histórico Cine São 
Pedro, apresentamos a seguir, as informações solicitadas: 

1. MINISTÉRIO DÁ CULTURA 
» órgão: Ministério da Cultura - MINC; 

Programa: 4200020120106 SE/DINC Instalação de Espaços Culturais; 
> Contrato de Repasse: 773756/2012; 
> Objeto: Instalação e Modernização de equipamentos e espaços culturais no Cine São 

Pedro; 
> Valor de Repasse (V.R.): R$ 1.500,000,00 / Contrapartida (CP.): R$ 40.596,22; 
- Valor de Investimento: R$ 1.540.596,22; 
- Início de Vigência: 27/06/2014; 
- Término de Vigência Atual: 06/03/2019; 

Data limite para Prestação de Contas: 05/05/2019; 
,- Valor Desembolsado (até 07/04/2016): R$ 679.365,31; 
- Valor a Desembolsar: R$ 820.634,69. 

2, MINISTÉRIO DO TURISMO 
> órgão: Ministério do Turismo - MTUR; 

Programa: 5400020170014 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de 
Repasse Proponente Específico; 

> Contrato de Repasse: 849351/2017; 
Situação de Contratação Atual: Cláusula Suspensiva; 
Objeto: REFORMA 00 EDIFÍCIO HISTÓRICO CINE SÃO PEDRO; 
Valor de Repasse (V.R.): R$ 1.950.000,00 
Contrapartida (CP.): R$ 48.750,00; 
Valor de Investimento: R$ 1.998.75000; 

> Inicio de Vigência: 27/12/2017; 
> Término de Vigência Atual: 20/09/2021; 

Data limite para Prestação de Contas: 19/11/2021. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900400 1 Taquantínga 1 SP 
Fone/Fax, (16) 3253-9100 1 www*aquarkinga.sp.gow.br 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

De acordo com a senhora Fernanda Miguel. Lima, Dretora da Central de 
Convénios e Contratos desta Prefeitura Municipal, está sendo realizado um estudo e 
levantamento das peças técnicas para melhor adequação do edifício em relação à 
acessibilidade e sistema de combate e proteção a incêndio, a qual se encontra à disposição dos 
N. Edis para maiores esclarecimentos. 

Quanto ao acervo do Museu Histórico Municipal "José Martins Sanches 
Filho", informamos que até o presente momento não foi possível encontrar cópia co inventário 
referente à época do desmanche do Museu na gestão anterior. Sem este documento, fica difícil 
a identificação de divergências referentes ao acervo existente à época. Por outro lado, 
encontramos peças pertencentes ao Museu, as quais se encontram das dependências da Escola 
Técnica de Arte Municipal ETAM Santa Cecilia', e solicitamos ao departamento patrimônio 
desta Municipalidade, para que realize o inventário desses bens de grande importância histórica 
para o nosso Município. Em relação ao local de armazenamento, temos previsão de 
disponibilizar espaço adequado com a maior brevidade possível, tão logo o Paço Municipal José 
Romanelti, seja transferido para o imóvel adquirido por esta Municipalidade nas imediações do 
Terminal Rodoviário. 

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

nírteI Jose Marsico 
Prefeitó Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Rodrigo De Pietro 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga  
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Praça Dr. Horário Rmihe n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-4)00 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-91001 www.taqunga.spgov.br  


