
      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h07min. 

 

Às vinte horas e sete minutos do quarto dia do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, 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 7ª 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, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE 

YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e 

ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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 EDER MINEIRO para ler um 

versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi entregue pelo vereador ANGELIM homenagem do Dia 

Internacional da Mulher a senhora Henriqueta Jacob Bussadore. Após, foi entregue pelo vereador ANGELIM 

o Título de Cidadão Taquaritinguense ao Dr. Jorge Luiz Sperandio. Posteriormente, foi entregue pelo vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA moção de aplauso às seguintes pessoas: Cíntia Martinelli, Vanessa Cristina 

Pinto Veiga dos Santos e Maria Eduarda Ospedal. Em seguida, foi entregue pelo vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA homenagem do Dia Internacional da Mulher a senhora Cleuza Aparecida Escomparim de 

Angeli. Após, foi entregue pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA o Título de Cidadão Taquaritinguense 

ao comerciante Tadao Matsushita. Posteriormente, foi entregue pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA 

o Diploma de Honra ao Mérito ao jornalista da Câmara Municipal Nilton Morselli. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário a leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício da Loja Maçonica 

Libero Badaró, que traz “A LOJA MAÇÓNICA LÍBERO BADARÓ de Taquaritinga, vem pelo presente, 

encaminhar a documentação anexa, referente ao nosso pleito protocolizado, através de ofícios de 11/03/2022, 

ao Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Obras de Meio Ambiente. Trata-se de duas solicitações 

sendo uma, para que seja autorizada a Edificação de Marco da nossa Entidade na rotatória localizada na 

Vicinal Dr. Horácio Ramalho, edificada entre o Tênis Park e o Bairro Osmar Girotto, uma vez, que obtivemos 

parecer FAVORÁVEL a instalação do referido Marco Simbólico, após a finalização da reforma da rotatória e 

duplicação da referida vicinal, conforme documento anexo. A segunda solicitação trata-se da denominação 

da referida rotatória de FÁBIO RONEY GIROTTO, valoroso Irmão desta Loja, que prestou relevantes serviços 

como Funcionário Público Municipal. O referido pleito ocorre exatamente há um ano após o falecimento do 
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Irmão Fábio, ocorrido em 1 1 de Março de 2021, vitima do COVID 19. O local proposto para que seja dado o 

seu nome fica de fronte ao Bairro denominado Osmar Girotto que era seu pai”. Neste instante, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 

25/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5952/2022, QUE RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO 

CONSÓRCIO CENTRAL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CONCEN, NA FORMA EM QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 26/2022 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5953/2021, QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO DE IMÓVEL PARA FINS DE INDUSTRIALIZAÇÃO À EMPRESA GMID INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERTILIZANTES EIRELI EPP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 28/2022 

– PROJETO DE LEI Nº 5955/2022, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO QUE 

ESPECIFICA. (ANFITEATRO AMBIENTAL JACOMINO PERIA). PROCESSO Nº 29/2022 – PROJETO DE 

LEI Nº 5956/2021, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ROTATÓRIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA 

(FÁBIO RONEY GIROTTO). Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, realize a compra de uma plataforma com alcance de 20 

metros de altura, principalmente para realizar os serviços de podas das árvores. Atualmente, a Prefeitura 

Municipal dispõe de apenas uma única plataforma desta, e a compra de outra aumentaria a produtividade do 

setor responsável, visto que há grande demanda de serviços. Do vereador EDER MINEIRO: Ao 

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

pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Jamil José (Rua 1), na Chácara São Bento. Do vereador 

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

competente, determine a pintura dos canteiros e guias de todas as avenidas de Taquaritinga. Do vereador 

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

competente, realize campanha de arborização em todo o município. Nas cidades, as árvores desempenham 

um papel muito importante na melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente. Do vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, seja realizada operação tapa-buracos em todas as ruas e avenidas do Loteamento Nadyr de 

Paula Eduardo. Solicita também que seja realizada operação tapa-buracos em todas as avenidas do 

município. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, determine que sejam realizados os seguintes serviços na EMEB 

Professor Modesto Bohrer: 1. Limpeza do pátio/terreno pertencente à referida unidade escolar. Conforme 

imagens anexas há muito mato alto neste local, oferecendo perigo aos alunos e funcionários, principalmente 

por se tornar um local propício à animais peçonhentos; 2. Reparos no alambrado. Conforme imagens anexas 

há a necessidade da realização deste serviço; 3. Limpeza das calhas, pois há vazamentos; 4. Colocação de 

telas em um quiosque, uma vez que há infestação de pombos neste local; 5. Construção de um portão na 

lateral, defronte à Praça da Bíblia, para separar os alunos que os pais vão buscar daqueles que são 

transportados pelos ônibus, para dar mais segurança aos pais e alunos. Do vereador ANGELIM: Ao 

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

seja realizada a limpeza do jardim da UBS Bráz Curti, no bairro Santa Cruz. Este vereador foi procurado por 

munícipes que reclamam do mato que está muito alto na referida unidade de saúde, trazendo perigo de 
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animais peçonhentos aos usuários e funcionários da UBS. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine que seja realizada a limpeza 

das duas praças localizadas em frente à Escola Profª Carmela Morano Previdelli, no bairro Santa Cruz. Este 

vereador foi procurado por munícipes que reclamam do mato que está muito alto nas referidas praças. Além 

disso, há a necessidade também de instalação de lâmpadas neste local, pois está em total escuridão no 

período noturno. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, determine que seja realizada a limpeza em todas as praças 

do município. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realize melhorias na estrutura do prédio da EMEB "Emília 

Menon Nunes da Silva", no Conjunto Residencial Manoel Lopes Moreno, como a construção de um muro de 

arrimo (foto), reparos nos brinquedos do parque infantil e a compra de mobiliário (mesas) para as salas de 

aula. Após visita à referida unidade educacional, esta vereadora presenciou muita organização e dedicação 

dos servidores nos trabalhos desenvolvidos com as crianças atendidas nesta unidade. Dos vereadores 

TONHÃO DA BORRACHARIA e MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, determine que seja realizada reforma na sala da regulação da 

Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Vicente José Parise, 1011. Sabemos que alguns setores da 

Secretaria serão transferidos para o prédio do Paço Municipal, porém o setor de regulação não. Vide fotos 

anexas, é necessária uma ampla reforma desse prédio para evitar que se repita essas cenas. Do vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, realize estudos para a contração de vigilantes que possam fazer rondas noturnas no 

cemitério municipal. O pedido se faz necessário, uma vez que este local vem sofrendo vários furtos nos 

últimos meses. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, realize o serviço de recapeamento asfáltico na Rua 

Francisco Mesquita, no Conjunto Residencial Ipiranga. Houve a realização deste serviço em várias ruas do 

bairro, entretanto o recapeamento não foi realizado na referida rua. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao 

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

instalação de tampas de proteção das bocas de lobo por toda extensão da Rua Roberto Francisco Falzetta, 

no Jardim São Luiz. Este vereador foi procurado por moradores daquela região, e os mesmos relataram o 

fato. Pessoalmente constatou-se a gravidade e o risco, em dias de chuvas, de crianças ou animais serem 

levados pela água pluvial para dentro das tubulações, conforme fotos em anexo. Por isso, este vereador 

solicita que seja resolvido a manutenção, em caráter de urgência, evitando assim que ocorram graves 

acidentes, podendo levar pessoas ou animais à morte por afogamento ou outros traumas. Do vereador EDER 

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

determine o reparo e manutenção da iluminação da praça da Vila Romana. As lâmpadas desta praça estão 

queimadas, e no período noturno este local fica em total escuridão, causando insegurança aos moradores do 

bairro. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, determine que seja realizada uma intervenção urbanística na Praça 

Sebastião Mira, com a recuperação do calçamento do entorno da praça (acessibilidade), poda das árvores, 

iluminação, colocação de bancos, e construção de caminhos internos para que as crianças possam andar de 

bicicleta e skate. Referido pedido se fundamenta em pleitos do POVO. Foram apresentados, lidos e aprovados 
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os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Presidente da Câmara Municipal, senhor Marcos Aparecido Lourençano, para 

que proceda com os devidos trâmites para a criação, regulamentação e instalação da Comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar nesta referida Casa. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Requer, depois de obedecidas 

as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Consultor de Relacionamento da CPFL – Companhia 

Paulista de Força e Luz, senhor Marcos Mielo, no sentido de solicitar, em caráter de urgência, que seja 

substituído um poste de energia localizado na Rua Dr. Antônio Paiva de Azevedo, altura do número 207, que 

se encontra torto com sua base ao solo totalmente esburacada, com sério risco de cair, colocando em risco 

a vida das pessoas, conforme imagens em anexo. Fez o uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. 

Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, ao Secretário de Serviços Municipais, senhor Cido Bolivar, para que 

informe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações com relação a um vídeo que está 

circulando nas redes sociais, em que um caminhão está enterrando materiais nos fundos da cidade 

administrativa: 1. Quando ocorreu este fato? 2. Que tipo de material o caminhão enterrou? 3. Por que 

enterraram o material neste local?. Fez o uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado 

pelo 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. Do vereador 

RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao 

Consultor de Relacionamento da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, senhor Marcos Mielo, no 

sentido de solicitar que a companhia informe quando será retirado o poste localizado na rotária entre o bairro 

Conjunto Residencial Ipiranga e Vale do Sol para a conclusão do asfalto ao entorno desta rotatória. Solicita 

também as seguintes informações: 1. A Prefeitura Municipal solicitou tal remoção? 2. Por quais motivos a 

companhia ainda não realizou a retirada? O pedido se faz necessário diante do grande transtorno que vem 

causando aos usuários e moradores daquele local. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. 

Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, LUIS CARLOS DA VILA, JUNINHO 

PREVIDELLI, EDER MINEIRO, LUCIANO AZEVEDO, DR. VALMIR CARRILHO, DR. DANIEL GALERANI 

e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador LUIS CARLOS 

DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Consultor de 

Relacionamento da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, senhor Marcos Mielo, no sentido de solicitar 

que a companhia informe quando será instalada a iluminação nos postes da Avenida Pedro Ordine, sentido 

Vila Romana. Houve a instalação de novos postes neste local, só que sem as lâmpadas, e já houve também 

o encaminhamento deste pedido por mais de uma vez pelo subprefeito Valdécimo Modesto. Os moradores 

da região reclamam da total escuridão desta via no período noturno. Fez o uso da palavra o vereador LUIS 

CARLOS DA VILA. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO e GILBERTO JUNQUEIRA. 

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, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor Reginaldo 

Cesar Buzolin, segurança há 27 anos, inclusive prestando este serviço a grandes artistas, e representante da 
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empresa Fênix na região, carregando o nome de Taquaritinga em todos os grandes eventos. 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 e subscrito 

por todos os vereadores. Dos vereadores ANGELIM, LUCIANO AZEVEDO, DR. VALMIR CARRILHO, 

JUNINHO PREVIDELLI, LUÍS CARLOS DA VILA E MAURO MODESTO: Requerem, depois de obedecidas 

as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor José Hermínio Gibertoni, 

taquaritinguense, que contribuiu para que a empresa Fiber Citrus viesse a se instalar em Taquaritinga, 

gerando empregos e renda. Fez o uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. 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. Do vereador EDER MINEIRO: Requer, depois 

de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao empresário 

Marcos Luis Marchioli, proprietário da empresa Marcos Luis Marchioli ME, empreendimento que gera muitos 

empregos em nosso município. Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelo vereador 

JUNINHO PREVIDELLI. 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 105/2021 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

DE PESSOAS QUE COMETEM CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS, E DÁ OUTRAS 

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

DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO 

PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, ANGELIM e EDER MINEIRO. Não 

havendo mais 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 Nº 5898 de 04 de abril de 2022. PROCESSO Nº 135/2021 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

QUE ALTERA A ACRESCE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.482, DE 29 DE DEZEMBRO 

DE 2017, QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. 

Fez o uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Foi aparteado pelos vereadores LUCIANO 

AZEVEDO e RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de 

vista do presente projeto de lei complementar, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por todos os vereadores.  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 TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, o vereador DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO 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 07/2022 

– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE REVOGA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL N° 3.601, DE 05 DE JANEIRO DE 2007, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi 
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aparteado pela vereadora MIRIAN PONZIO. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez 

pedido de vista do presente projeto de lei complementar, conforme artigo 205, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado pela maioria dos vereadores, foram 

contrários ao pedido os vereadores LUCIANO AZEVEDO, MAURO MODESTO e DR. VALMIR CARRILHO. 

PROCESSO Nº 08/2022 – PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE AS COMEMORAÇÕES DOS 

130 ANOS DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, A SEREM REALIZADAS 

AO LONGO DO ANO DE 2022. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de vista do 

presente projeto de resolução, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado pela maioria dos vereadores, foi contrário ao pedido o vereador 

MAURO MODESTO. PROCESSO Nº 10/2022 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE 

DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA, QUE ESPECIFICA. (RUA CLAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS - 

DORIEL). Colocado o presente projeto em discussão. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO 

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 aprovado pela maioria dos vereadores, foram contrários ao pedido os 

vereadores ANGELIM, EDER MINEIRO, JUNINHO PREVIDELLI, LUIS CARLOS DA VILA, LUCIANO 

AZEVEDO, MAURO MODESTO e DR. VALMIR CARRILHO. PROCESSO Nº 13/2022 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NAS LEIS QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Neste momento, o vereador 

TENENTE LOURENÇANO fez pedido de vista do presente projeto de lei complementar, conforme artigo 205, 

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

dos vereadores, foram contrários ao pedido os vereadores ANGELIM, EDER MINEIRO, JUNINHO 

PREVIDELLI, LUIS CARLOS DA VILA, LUCIANO AZEVEDO, MAURO MODESTO e DR. VALMIR 

CARRILHO. PROCESSO Nº 12/2022 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À 

EMPRESA FELIPPE AUGUSTO SCHIAVON VALERIO EIRELI, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Neste momento, o vereador TENENTE 

LOURENÇANO 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 aprovado pela maioria dos vereadores, foram 

contrários ao pedido os vereadores EDER MINEIRO, LUIS CARLOS DA VILA, LUCIANO AZEVEDO e 

MAURO MODESTO. 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 22h07min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


