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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h51min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta e um minutos do décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e 

vinte e dois, realizou-se, em caráter virtual devido a pandemia de COVID-19, a 2ª Sessão Ordinária do 2º ano 

da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – MARCOS APARECIDO LOURENÇANO; Vice-Presidente 

– LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO; 1º Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º Secretário – LUÍS 

CARLOS CORDEIRO DA SILVA. Presentes os Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL 

DA SILVA, DANIEL GALERANI, DENIS EDUARDO MACHADO, EDER CÔRREA DE OLIVEIRA, 

GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MAURO SÉRGIO MODESTO, MIRIAN PONZIO, 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e VALMIR CARRILHO MARCIANO. Foram convocados para prestar seus 

serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: CAIQUE ITALO SANTO 

FAUSTINO, FÁBIO LUIS DE CAMARGO, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE e NILTON CESAR 

MORSELLI. Participou desta sessão, fazendo a interpretação em Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS), a 

empresa EducaLibras Treinamentos e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA EPP, contratada por meio 

do Contrato n° 0004/21. 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, o Presidente da Câmara Municipal solicitou ao vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Neste instante, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. Foram apresentadas as 

seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a 

instalação de uma lombada eletrônica, nos padrões legais, nos dois sentidos da Avenida Pedro Carletto, nas 

proximidades do Parque Municipal de Lazer Prefeito Ernesto Salvagni. Cabe ressaltar a importância da 

instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que há um grande fluxo na travessia de pedestres nesta 

localidade. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, determine a instalação de uma lombada eletrônica, nos padrões legais, 

nos dois sentidos do novo trecho duplicado da Rodovia Municipal Dr. Horácio Ramalho. Do vereador MAURO 

MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, 

realize a reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Ítalo Curti, no Jardim São Sebastião. Este vereador 

constatou presencialmente que há vários pisos quebrados, e também sérios problemas no telhado e nas 

calhas, visto que quando chove a água entra em diversos locais, inclusive nas salas onde há atendimento 

médico. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos em todas as vias em que houver 

a necessidade da realização deste serviço nos seguintes bairros: Jardim Buscardi, Vila Esperança, Vila Fucci 

e Vila Di Santi, reiterando Indicação n° 259/2021, deste vereador. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o Poder Executivo proceda estudos e planejamentos 

antecipados para aplicação do Reajuste Geral Anual - RGA, aos seus servidores públicos, visto a grande 

perda salarial e aquisitiva acumulada desde maio de 2020 e por consequência da sanção da Lei 

Complementar Federal nª 173/2020. Como é de conhecimento geral, o Governo Federal paralisou qualquer 
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tipo de concessão de benefício, reajuste e direitos aos servidores públicos durante 1 ano e 7 meses, tendo 

fim esse prazo em 31/12/2021. Pedem os Vereadores, que esta subscrevem, que o Poder Executivo analise 

uma proposta justa e fiel, no caso do reajuste salarial, algo mínimo em torno de 16% (dezesseis por cento) 

para os seus servidores, o que traria um alívio e mais condições aquisitivas, por conseguinte estando dentro 

dos limites legais, segundo estudos prévios. Aliado ao reajuste que segundo estudos não chega ao patamar 

inflacionário ideal, sugerimos ao Prefeito Municipal que conceda reajuste real no valor do vale alimentação 

dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas – Lei 4.763/2021 e Lei 4.657/2019 - elevando 

o valor atual do vale alimentação e do vale auxílio médico-social para R$ 600,00 (seiscentos reais). Este 

pedido baseia-se considerando que o reajuste do vale alimentação aos ativos e inativos não gera impacto 

financeiro e orçamentária em folha de pagamento, fugindo-se assim de abarcar os limites prudenciais e totais 

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 101/2000. Revisão geral anual é um direito subjetivo 

previsto na Constituição Federal aos servidores públicos e agentes políticos, objetivando promover a 

reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos 

inflacionários, relativas ao período de um ano. De acordo com o art. 37, X da Constituição Federal, tanto os 

servidores públicos quanto os agentes políticos têm direito à revisão da respectiva remuneração ou subsídio, 

uma vez ao ano. Veja-se : “Art.37 (…) X – A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 

o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 

(Poderes) em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.” 

O percentual concedido deve seguir um índice oficial de medida da inflação, aplicando-se indistintamente 

para todos os servidores do quadro de pessoal do mesmo Poder, anualmente, na data base. Desse modo, 

no âmbito do Poder Legislativo Municipal, compete ao Presidente da Câmara a iniciativa de projeto de lei que 

objetive a promoção de acréscimos na remuneração de seus servidores, cabendo ao Chefe do Executivo 

Municipal a iniciativa de lei que vise alteração remuneratória de seus servidores, em atenção ao princípio legal 

da harmonia e da separação dos Poderes. Considerando a grande perda do poder aquisitivo e desvalorização 

dos salários é que a Câmara Municipal de Taquaritinga, por meio dos vereadores infra-assinados, sugere 

uma tomada de decisão mais adequada na questão da revisão anual e do vale alimentação (ativos) e auxílio 

médico-social (aposentados e pensionistas), para uma melhor qualidade de vida e de trabalho aos servidores 

públicos municipais. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, realize o término do serviço de recapeamento asfáltico nas ruas que 

ainda necessitam desta benfeitoria, do Conjunto Residencial Ipiranga, uma vez que esse vereador vem sendo 

procurado com frequência pelos munícipes desses referidos locais. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do departamento competente (COMUTRAN), 

instale um conjunto semafórico na Avenida José Cecílio, na altura do Supermercado Carvalho, no bairro Santo 

Antonio. Referido pedido tem como fundamento um pleito da população do entorno, haja vista, que parte dos 

veículos e motocicletas que transitam pelo local, o fazem em altas velocidades, expondo a risco de morte 

pedestres, e acidentes com outros veículos. Contando com sua rotineira atenção e sintonia com os interesses 

do POVO, desde já agradeço!. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, institua no âmbito do nosso município uma 

campanha de doação de órgãos, constituída de local físico para captação de doadores, esclarecimentos 

didáticos sobre o tema através do portal do município da Prefeitura e convênio com as instituições que fazem 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

a captação de órgãos para observância dos protocolos.Solicita também, para que o Poder Executivo instale 

um banco de sangue no nosso município. O referido pedido tem por finalidade facilitar o acesso dos doadores, 

posto que normalmente há a necessidade de deslocamento para outras cidades, seja em dia de trabalho ou 

aos finais de semana.Certamente essa facilitação trará resultados positivos na coleta de sangue, para tanto 

o município pode utilizar sua estrutura física própria (UPA, outros) ou firmar parceria com o hospital local. 

Contando com sua rotineira atenção e sintonia com os interesses do POVO, desde já agradeço!. Do vereador 

EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a instalação de cobertura do ponto de ônibus localizado na Avenida Celso Ferreira de 

Camargo, em frente à APAE, no Conjunto Residencial Ipiranga. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a 

instalação de semáforo na Avenida Adamo Lui, na rotatória em frente à fábrica São Luiz, no Jardim Buscardi. 

Há a necessidade de instalação de um semáforo nesta localidade, uma vez que há grande fluxo no trânsito 

de veículos. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, realize a reforma e manutenção da boca de lobo localizada 

na Avenida Celso Ferreira de Camargo, nas proximidades do clube do SAAET. Conforme imagem em anexo, 

o referido dispositivo de escoamento de água necessita urgentemente da construção de uma nova tampa, 

pois no estado atual oferece riscos de acidentes. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que seja realizada a contratação, por meio de concurso público ou processo 

seletivo, de berçaristas e ADIs para os estabelecimentos de educação infantil da cidade. Foram apresentados, 

lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a 

este vereador, em tempo hábil, se há a possibilidade do Poder Executivo em realizar no mês de maio o 

adiantamento da metade do 13° salário a todos os servidores públicos municipais. Do vereador ANGELIM: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há previsão de reforma da Praça Dr. José Furiatti. 1. 

Já existe algum projeto de reforma deste local? 2. Existe previsão de quando a referida praça receberá 

benfeitorias? Este vereador vem sendo procurado por munícipes que reclamam do atual estado da Praça Dr. 

José Furiatti, e inclusive por ser frequentada por pessoas que utilizam a Santa Casa, o calçamento desta 

praça oferece riscos de acidentes. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, o porquê dos preços públicos dos serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto, 

disponibilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, de que trata a Lei 

Municipal nº 4. 769, de 13 de setembro de 2021, ter um aumento substancial e impactante para a população, 

sendo que em grande parte dos imóveis o valor subiu bem a mais do que dispõe a tabela de reajuste 

decretada pelo Poder Executivo. Solicita este Vereador que seja encaminhada, em tempo hábil, informação 

do real impacto em percentual introduzido pelo Decreto nº. 5.333, de 21 de setembro de 2021. Requer ainda, 

que o Poder Executivo informe se os preços públicos dos serviços de fornecimento de água e de coleta de 

esgoto teve novo aumento ou reajuste em 2022. Caso tenha havido aumento, informar o porquê e a forma 

utilizada. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, qual a atual 
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situação da construção da creche do bairro Maria Luiza. Houve licitação para o término da obra? Requer que 

envie o processo licitatório capa a capa, e que envie também todos os dados da empresa vencedora. Do 

vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à 

Secretaria Municipal de Saúde, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes 

informações a respeito da referida pasta: 1. Qual a formação acadêmica do secretário municipal da saúde e 

dos principais membros da diretoria? Ressalta-se a importância de existir epidemiologista e sanitarista 

exercendo alguma função na Secretaria Municipal de Saúde para o melhor controle da situação 

epidemiológica em nosso município. 2. Quais funcionários respondem pela Secretaria Municipal de Saúde? 

Este vereador precisa receber alguns esclarecimentos por meio de ofícios. 3. Qual o endereço que o 

Secretario Municipal da Saúde presta atendimento à população?. Fez o uso da palavra o vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelo vereador TENENTE 

LOURENÇANO. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para que encaminhe a este vereador, em 

tempo hábil, as seguintes informações a respeito reforma dos prédios da assistência social do Jardim São 

Sebastião e o CRAS do Jardim Micali: 1. Por que as licitações da reforma dos referidos locais estão paradas? 

2. Há algum problema específico que faz estas licitações ficarem sem andamento? 3. Há previsão de data 

para o começo dessas obras?. Fez o uso da palavra o vereador LUIS CARLOS DA VILA. Não havendo mais 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, os motivos pelos quais ainda não foi construído o banheiro no lugar destinado ao jogo de bocha, 

nas proximidades do ginásio de esportes do Jardim Buscardi. Este vereador destinou verba, por meio de 

emenda impositiva, para esta finalidade, entretanto até o momento não foi construído o banheiro. Há previsão 

de quando será construído?. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo 

mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação 

e aprovado por unanimidade. Dos vereadores MIRIAN PONZIO e RODRIGO DE PIETRO: Requerem, depois 

de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe a estes 

vereadores, em tempo hábil, as seguintes informações: 1. Atualmente, quantos estudantes com laudo médico 

pericial para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão matriculados na rede municipal de ensino? 2. A 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI) assegura a oferta de profissional de apoio para estudantes com deficiência 

matriculados em qualquer nível ou modalidade de ensino de escolas públicas ou privadas. Baseado nisso, 

quantos profissionais de apoio fazem parte do quadro da Secretaria Municipal da Educação? 3. O que o 

município tem feito para que todas as crianças com TEA tenham acompanhamento profissional na sala de 

aula?. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores RODRIGO DE 

PIETRO, JUNINHO PREVIDELLI, EDER MINEIRO, DR. VALMIR CARRILHO, TENENTE LOURENÇANO e 

LUIS CARLOS DA VILA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores TENENTE 

LOURENÇANO e TONHÃO DA BORRACHARIA. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à vencedora 
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do Miss Brasil Top Universo 2021, Aline Barelli, que representou com muita honra o nosso município e nosso 

Estado. O evento aconteceu nos dias 03 e 04 de dezembro de 2021, na cidade de Caldas Novas, Goiás. Foi 

mais de um ano e meio de preparação aguardando o anúncio de que o título de Miss Brasil Top Universo de 

2021 veio para o estado de São Paulo, e com orgulho para cidade de Taquaritinga! Havia mais de 20 

participantes e foram eleitos Mister Brasil para o estado de Goiás, Miss Brasil para o estado de São Paulo; 

Mister Teen para Bahia, Miss Teen para Goiás, e Miss Mirim para Goiás. Nas palavras de Aline: “Foi um 

sonho realizado que há muitos anos carrego comigo e uma alegria muito grande trazer esse título para minha 

cidade Natal. Agradeço a Deus por me deixar merecer esse título, a minha família e amigos pelo apoio, ao 

meu coordenador Paulo Pupim pelo suporte, a comissão organizadora e a todas as pessoas que torceram 

por mim. Deus abençoe!”. Fez o uso da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo 

mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação 

e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. 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: PROCESSO Nº 05/2022 

– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO 

RESTABELECIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador LUIS CARLOS DA VILA. Foi aparteado 

pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, TENENTE LOURENÇANO e JUNINHO PREVIDELLI. Neste 

momento, o vereador LUIS CARLOS DA VILA fez pedido de vista do presente projeto de lei, conforme artigo 

205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e rejeitado pela maioria 

dos vereadores. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto 

foi colocado em votação e foi aprovado por oito votos favoráveis e sete votos contrários (ANGELIM, EDER 

MINEIRO, LUCIANO AZEVEDO, LUIS CARLOS DA VILA, JUNINHO PREVIDELLI, MAURO MODESTO e 

DR. VALMIR CARRILHO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei 

Complementar Nº 5934 de 14 de fevereiro de 2022. PROCESSO Nº 06/2022 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador 

LUIS CARLOS DA VILA. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, LUCIANO AZEVEDO 

e JUNINHO PREVIDELLI. Neste momento, o vereador LUIS CARLOS DA VILA fez pedido de vista do 

presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. O 

pedido foi votado e rejeitado pela maioria dos vereadores. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse 

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

sete votos contrários (ANGELIM, EDER MINEIRO, LUCIANO AZEVEDO, LUIS CARLOS DA VILA, 

JUNINHO PREVIDELLI, MAURO MODESTO e DR. VALMIR CARRILHO). Desta forma, aprovado, o projeto 

recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Complementar Nº 5935 de 14 de fevereiro de 2022. PROCESSO 

Nº 134/2021 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS HUMANOS - CMDH DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA/SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada 

pelo vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado unanimidade. Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5927 de 14 de fevereiro de 2022. PROCESSO Nº 01/2022 

– PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS À EMPRESA RPJ DISTRIBUIDORA DE 

LATICÍNIOS E FRIOS LTDA., QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente 

projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos 

vereadores DR. VALMIR CARRILHO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, JUNINHO PREVIDELLI e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto 

recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5930 de 14 de fevereiro de 2022. PROCESSO Nº 03/2022 – 

PROJETO DE EMENDA À LOM QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra 

o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, RODRIGO 

DE PIETRO e JUNINHO PREVIDELLI. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido 

de vista do presente projeto, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. 

O pedido foi votado e aprovado por todos os vereadores. PROCESSO Nº 02/2022 – PROJETO DE LEI QUE 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 

575.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS). 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 unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 

5931 de 14 de fevereiro de 2022. 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 22h17min. E para constar eu______________________ JUNINHO PREVIDELLI, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


