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Ata n°. 15/2019 – Reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.  

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14 horas, reunidos 

os membros da Comissão de Constituição e Justiça na Sala de reuniões da Câmara 

Municipal de Taquaritinga-SP, presentes os vereadores Marcos Rui Gomes Marona, 

Vice-presidente da CCJ e Genésio Valensio, relator da CCJ, para deliberarem sobre 

os seguintes projetos: 

1. Projeto de Lei Complementar n°. 5533/2019 - Altera a redação do § 1.º do artigo 

78 da Lei Complementar nº 4.482, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

Sistema Tributário do Município de Taquaritinga.  

2. Projeto de Lei n°. 5597/2019 - Autoriza o Poder Público a instituir o Programa 

Merenda nas Férias na Rede Municipal de Ensino do Município de Taquaritinga. 

3. Projeto de Lei n°. 5599/2019 - Dispõe sobre a proibição de atribuição de cobrança 

de passagens aos motoristas de ônibus - dupla função - no Município de Taquaritinga-SP, 

e dá outras providências. 

4. Projeto de Lei n°. 5602/2019 - Dá nova redação ao artigo 35 da Lei Municipal n.º 

4.098, de 27 de janeiro de 2014, que especifica. 

5. Projeto de Lei n°. 5522/2019 - Dispõe sobre o ressarcimento de multas de trânsito 

dos motoristas municipais, concede anistia e dá outras providências.  

6. Projeto de Decreto Legislativo n°. 5548/2019 - Fixa o número de Vereadores para 

a Legislatura a iniciar-se em 1.º de janeiro de 2021. 

7. Projeto de Lei Complementar n°. 5603/2019 - Concede reajuste aos vencimentos 

dos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo de Taquaritinga, e dá outras 

providências. 

8. Projeto de Lei 5596/2019 - Dispõe sobre a abertura de um crédito especial 

adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), e dá outras 

providências.  

9. Projeto de Lei 5605/2019 - Dispõe sobre a abertura de um crédito especial 

suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e dá outras providências. 

10. Projeto de Lei 5598/2019 - Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município 

de Taquaritinga, o Dia de Corpus Christi que especifica. 

11. Projeto de Lei 5604/2019 - Denomina espaço público que especifica.  

12. Projeto de Lei – 5595/2019 - Altera dispositivos da Lei Complementar n.º 4.613, 

de 15 de julho de 2019, que especifica e dá outras providências. 
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13. Projeto de Lei 5601/2019 - Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 3.218, de 27 

de dezembro de 2001 (Código de Normas e Posturas). 

Os projetos constantes dos itens 1 a 4, por entendimento dos 

membros desta comissão, foram enviados à UVESP para análise e elaboração de parecer 

jurídico. 

Quanto ao item n°. 5, por entender, os membros da Comissão, que 

alteraria muito o projeto a minuta de emenda elaborada, optou-se pelo encaminhamento 

ao Poder Executivo para que, em querendo, apresente a proposta como emenda. 

Os demais projetos foram devidamente apreciados e aprovados 

pela CCJ, pugnando-se por sua regular tramitação. 

Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata, lida e assinada 

pelos membros. 

Taquaritinga, 9 de agosto de 2019. 

 

Marcos Rui Gomes Marona 

Vice-Presidente da CCJ 

 

 

Genésio Valensio 

Relator da CCJ 

 


