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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h49min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e nove minutos do décimo primeiro 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 8ª 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: ANA MARIA 

DAVOGLIO MOLINARI, CAIQUE ITALO SANTO FAUSTINO, FÁBIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR 

MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO e ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR. 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. Em seguida, foi entregue pelo vereador DR. DANIEL GALERANI 

homenagem do Dia Internacional da Mulher a senhora Juliana Miguel Famelli. Após, foi entregue pelo 

vereador DR. DANIEL GALERANI o Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Horgel Famelli Neto. Posteriormente, 

foi entregue pelo vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO homenagem do Dia Internacional da Mulher a 

senhora Ruth Ferreira Dias Pedroso e a Dra. Silvia Terezinha da Silva Machado. Após, foi entregue pelo 

vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO o Título de Cidadão Taquaritinguense a senhora Ana Carolina 

Cardoso Machado. Posteriormente, foi entregue pelo vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO o Diploma 

de Honra ao Mérito ao empresário Felipe Ferreira Camargo Sallum. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 

ao 1º Secretário a leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício nº 05/2022 – da CCJ, referente à 

tramitação de pedidos de alteração de emenda impositiva, que traz “ A Comissão de Constituição e Justiça 

vem por meio deste, pelos poderes investidos conforme Ato da Presidência n o . 01 de 11 de janeiro de 2021 

e após deliberação havida na última reunião ordinária desta Egrégia Comissão, informar. Considerando o 

quanto previsto no artigo 174 da Lei Orgânica Municipal, em especial seu §2 0, que determina que até cento 

e vinte dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, as 

justificativas dos impedimentos de ordem técnica. Diante disso, vimos através do presente ofício reiterar o 

prazo previsto no dispositivo acima, que se finda aos trinta dias do mês de abril, para que até tal data sejam 

enviadas à esta Casa de Leis as justificativas dos impedimentos de ordem técnica. Ultrapassado tal marco 

tempo, interpretar-se-á pela inexistência de impedimentos de ordem técnica, portanto essa Comissão adotará 

a prática da emissão de parecer contrário a pedidos de alteração de emenda impositiva, tendo em vista que 
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viola expressamente a Lei Orgânica Municipal. Sendo o que competia informar, por oportuno, finaliza-se com 

votos de estima e consideração”. Ofício nº 127/2022, da Câmara Municipal de Taquaritinga que traz “Em 

atenção ao Ofício n°. 157/2022, que VETA TOTALMENTE o Projeto de Lei Complementar n°. 5.938/2022, 

que concede mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de Assistência Médico-Social aos inativos 

e pensionistas do Poder Legislativo de Taquaritinga, esta Presidência vem informar, com base nas normas 

jurídicas vigentes no âmbito do Município de Taquaritinga. Verificando-se que o texto do Veto é praticamente 

idêntico aos demais vetos apresentados por Vossa Excelência (Vetos n°. 1 e 2 de 2022), todos que concedem 

benefícios aos servidores públicos do Poder Legislativo. Diante disto e considerando que os citados vetos já 

foram rejeitados por essa Casa de Leis em razão de FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE das razões 

dos  vetos, além da independência dos Poderes, da autonomia do Poder Legislativo para administrar seu 

quadro de funcionários, inclusive confirmada por parecer acessório da UVESP. Tendo em vista ainda o 

disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga, em seu artigo 159, V, que prevê que a 

Presidência deixará de receber qualquer proposição que seja inconstitucional, ilegal ou antirregimental. 

Declaro que o Ofício n°. 157/2022, que veta totalmente a matéria em questão não será recebido, uma vez 

que as razões jurídicas são incondizentes com a previsão constitucional, desta forma devolvo para a origem”. 

Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 27/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5954/2022, QUE AUTORIZA O CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO A CONTRATAR, EM NOME DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, COM A 

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 30/2022 – PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5957/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador 

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

competente, determine o reparo e manutenção dos bancos da Praça Angelo Sargi, mais conhecida como 

"Praça do Tomate". Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, determine a instalação de uma lombada (redutor de velocidade), nos 

padrões legais, na Rua Duque de Caxias, altura da Rua 7 de Setembro, no Centro. Há a necessidade de 

instalação de um redutor de velocidade neste local, uma vez que veículos transitam em alta velocidade, 

causando muitos acidentes. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, determine a realização do serviço de pavimentação 

asfáltica, e a construção de guias e sarjetas na rua localizada entre a Avenida José Palomino Ferrante e Rua 

Domingos Morano, nas proximidades do Centro Comunitário. Esta é uma medida importante para promover 

o aumento da qualidade de vida dos moradores e assegurar melhores condições de acesso à comunidade. 

Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, cumpra o disposto no Código de Normas e Posturas do município de Taquaritinga, com 

relação à conservação e fiscalização dos terrenos. O artigo 13 da referida lei dispõe que: “Art. 13 Os 

proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis localizados na sede do 

Município, ficam obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e 

terrenos, livres de mato, lixo, detritos, entulhos ou qualquer outro material nocivo à vizinhança e à 
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coletividade”. E o artigo 22 explica os procedimentos que o Poder Executivo deve seguir: “Art. 22. No caso de 

terrenos localizados no perímetro urbano do Município cobertos de vegetação de qualquer espécie em 

condições de proliferação de animais peçonhentos, lixos, detritos, entulhos, restos de construção civil 

inservíveis ou qualquer tipo de resíduo que coloque em risco a salubridade pública ou as condições sanitárias 

do local e seus arredores, os proprietários serão multados em 50 URMT (cinquenta unidades de referência 

do Município de Taquaritinga) e serão notificados para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciarem a 

total limpeza do terreno. (Redação dada pela Lei nº 4353, de 18 de maio de 2016). § 1º Caso a limpeza não 

seja feita, a Prefeitura Municipal de Taquaritinga tomará as devidas providências para esse fim, cobrando do 

proprietário do terreno um valor estipulado para a execução do serviço, apurado de acordo com o previsto no 

Anexo I, Tabela II, conforme o serviço”. Este vereador solicita que, na falta de pessoal, a Prefeitura Municipal 

contrate empresa terceirizada para a realização do serviço de limpeza, caso o proprietário não cumpra a lei. 

Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, determine a limpeza das margens do Ribeirãozinho, no trecho entre a entrada da Vila Romana 

até o Posto Eldorado. A vegetação está muito alta, atrapalhando a visibilidade dos motoristas, e causando 

insegurança aos munícipes que fazem suas caminhadas nas calçadas das margens do rio. Do vereador 

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

COMUTRAN, determine que se faça a adequação de todas as lombadas do município, seguindo os padrões 

e critérios estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), conforme anexos. 

Este vereador vem sendo procurado por munícipes que reclamam das lombadas que estão fora do padrão, 

algumas estão muito altas e quebram os veículos, outras estão muito baixas, e assim os veículos transitam 

em alta velocidade. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a limpeza da Praça Adolfo Sampaio, 

em frente ao Clube Imperial. Os próprios munícipes roçaram o mato alto desta praça, por falta de providências 

da Prefeitura Municipal, e agora falta o Poder Executivo retirar este mato cortado. Além disso, esta praça 

necessita de um novo calçamento, troca de bancos e melhorias na iluminação. Dos vereadores DR. DANIEL 

GALERANI, MIRIAN PONZIO, RODRIGO DE PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA, TENENTE 

LOURENÇANO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que aplique o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica (PSPN) de Taquaritinga, em cumprimento do art. 5º da Lei 11.738/2008, que 

estabelece a forma de reajuste do PSPN, retroativo a data de sua publicação. Da vereadora MIRIAN PONZIO: 

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

substituição total da fiação elétrica da EMEB Prof. Amando de Castro Lima, pois a mesma encontra-se 

totalmente deteriorada, correndo sério risco de incêndio. Solicita também a substituição da tela de proteção 

contra pombos da quadra de esportes, pois a mesma encontra-se deteriorada e sem função nenhuma, 

facilitando a entrada de pombos que ali permanecem sujando toda a quadra, colocando em risco a saúde dos 

nossos alunos que praticam suas atividades físicas naquele local. Lembrando que a reforma pode ser feita 

com verba de uma emenda impositiva do ano de 2020 e até o momento não recebida pela unidade escolar. 

Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do DEMCOVE, determine que realize a dedetização de todas as escolas do município, uma vez que há 

reclamação de infestação de animais peçonhentos em várias unidades de ensino. Do vereador DR. VALMIR 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

CARRILHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de solicitar que o Poder Executivo 

elabore Projeto de Lei que institui no âmbito do nosso município o programa municipal de assistência à pessoa 

com traço falciforme ou anemia falciforme (drepanocitose), conforme modelo enviado em anexo. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO 

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

Municipal para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, cópia do contrato firmado entre a empresa 

responsável pela reforma da Estação de Tratamento de Esgoto e o SAAET. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, a lista de todos os estagiários 

atuantes na Prefeitura, bem como a tabela com a média salarial. Além disso, responda se é possível pagar o 

piso nacional (salário mínimo) para estagiários atuarem em sala de aula como monitores de crianças com 

autismo e outras condições que exijam acompanhamento exclusivo. Tal medida é necessária para que se 

consiga número suficiente para atender à demanda, uma vez que a remuneração oferecida atualmente é 

insuficiente para atrair interessados. Muitos pais de autistas têm procurado este vereador solicitando a 

solução desse problema. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe a este vereador, em 

tempo hábil, as seguintes informações a respeito da falta de materiais de limpeza na EMEB Profª Jerssey de 

Paula F. Ramalho e EMEB Dona Rosa Mucci Ordine, ambas administradas pela mesma diretoria: 1. Por que 

há falta de materiais de limpeza nestas unidades escolares? 2. Há previsão de quando irá normalizar o envio 

de materiais básicos de limpeza? Este vereador visitou as referidas unidades escolares e constatou que há 

falta de materiais básicos de limpeza, como detergente, sabão e até papel higiênico, inclusive, conforme 

imagens anexas, os alunos usam guardanapos de papel para substituir o papel higiênico. Constatou-se 

também problemas na cobertura da quadra de esportes da EMEB Profª Jerssey de Paula F. Ramalho, uma 

telha de acrílico está quebrada a ponto de despencar e cair em cima de alguma criança, conforme imagens 

anexas. A respeito disso, este vereador requer informações de quando irá ser realizado a cobertura deste 

local. Por fim, na EMEB Dona Rosa Mucci Ordine constatou-se que não há um espaço adequado para as 

crianças dormirem. Há cerca de 40 alunos nessa unidade, e dentre essas 20 são em período integral e 

precisam dormir na escola. Acontece que essas crianças dormem no meio da sala de aula, conforme imagens 

anexas, e os lençóis desses colchões só foram lavados apenas uma vez nos últimos 70 dias, pois os 

funcionários alegaram que não há maquina de lavar para esta finalidade. Por isso, este vereador requer 

informações de quando estes problemas poderão ser solucionados. Fez o uso da palavra o vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS, MAURO MODESTO, MIRIAN PONZIO, TONHÃO DA BORRACHARIA, RODRIGO DE PIETRO, 

LUIS CARLOS DA VILA, DR. VALMIR CARRILHO, LUCIANO AZEVEDO 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 e subscrito por todos os vereadores. Do vereador ANGELIM: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que encaminhe a 

este vereador, em tempo hábil, a seguinte informação a respeito da falta de médico especialista em ortopedia 

na rede pública de saúde. Há a possibilidade da contratação de mais um profissional desta área? Este 

vereador foi procurado por munícipes que reclamam da longa espera para ser atendido por ortopedista, há 
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relatos de algumas pessoas que esperaram por quatro meses na lista de espera. Fez o uso da palavra o 

vereador ANGELIM. 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 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 que a companhia realize o reparo ou substituição das lâmpadas dos postes por toda 

Avenida João De Jorge. Tal solicitação prende-se ao fato de que muitos postes estão com suas lâmpadas 

apagadas, deixando a via escura, podendo ocasionar acidente de trânsito, colocando em risco a integridade 

física dos motoristas e transeuntes. Fez o uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. 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. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à diretora da E.E. Professor Francisco Silveira Coelho Ivone 

Brunelli, extensivo a sua equipe: vice-diretores Douglas Ricardo de Assis e Luís Gabriel da Silva, 

coordenadoras Vivian C. De Souza Freitas Rodeguer e Joyce Maria Fanelli Fonseca, Lucileni Lessi, e a todos 

professores e servidores da unidade de ensino. Formada em Licenciatura em História - Faculdade de 

Educação São Luís (FESL) e Licenciatura em Pedagógica - Centro Universitário de Jales (UNIJALES), Ivone 

ingressou na rede estadual de ensino como professora em 2008, atuando na E.E. 9 de Julho, E.E. Prof. 

Francisco Silveira Coelho, EE. Prof. Carmela Morano Previdelli, E.E. Profº Drº Ariovaldo da Fonseca, e E. E. 

Cap. Joel Miranda, em Santa Ernestina. Como diretora, assumiu a gestão da E.E. Prof. Francisco Silveira 

Coelho em 2022. Cursou ainda Pós Graduação em Gestão Educacional na Faculdade Innovare. Fez o uso 

da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelo vereador TENENTE LOURENÇANO. 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 VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao diretor legislativo da Câmara Municipal de Taquaritinga, senhor Fábio Luís de Camargo, pelos 

38 anos de serviço público no Poder Legislativo completados neste ano. Fábio ingressou na Câmara Municipal 

com apenas 11 anos de idade e nessa Casa desempenhou várias funções junto à Secretaria Administrativa, 

hoje Diretoria Legislativa, galgando carreira e principalmente desenvolvendo valoroso trabalho junto às 

dezenas de legislaturas pelas quais passou. Justa e merecida homenagem a um servidor dedicado e 

trabalhador digno do reconhecimento deste vereador e desta Casa de Leis, que deve observar e valorizar 

todo esse empenho e dedicação. Fez o uso da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, EDER MINEIRO, DR. VALMIR CARRILHO, MIRIAN PONZIO, MAURO MODESTO 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 e subscrito por todos os 

vereadores. Neste momento, pela ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de 

REQUERIMENTO ORAL solicitando o envio de ofício à Regional da CPFL para que a companhia informe se 

a Prefeitura Municipal de Taquaritinga possui débitos com a concessionária. Requer também que o Poder 

Executivo Municipal informe se a Prefeitura possui débitos com a CFPL. O pedido foi votado e aprovado por 
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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 03/2022 – PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE 

ESPECIFICA. Há uma EMENDA MODIFICATIVA neste projeto. Colocada a emenda em discussão. Fez uso 

da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, a presente emenda foi colocada em votação e foi rejeitada por oito votos contrários (TONHÃO 

DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN 

PONZIO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e TENENTE 

LOURENÇANO). Colocado o projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. 

Foi aparteado pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO 

PREVIDELLI, RODRIGO DE PIETRO e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado rejeitado por 

oito votos contrários (TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO JUNQUEIRA, 

RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN PONZIO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS e TENENTE LOURENÇANO). 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 LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

DR. VALMIR CARRILHO, JUNINHO PREVIDELLI, EDER MINEIRO e LUIS CARLOS DA VILA. Neste 

momento, o vereador LUIS CARLOS DA VILA 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 

rejeitado por oito votos contrários (TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO 

JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN PONZIO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS e TENENTE LOURENÇANO). Não havendo mais nenhum vereador que quisesse 

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

(TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE 

PIETRO, MIRIAN PONZIO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e 

TENENTE LOURENÇANO). 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. 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 Resolução Nº 5937 de 11 de abril 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 22h03min. 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 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

membros da 

Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


