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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h50min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta minutos do décimo oitavo 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 9ª Sessão Ordinária 

do 2º ano da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – MARCOS APARECIDO LOURENÇANO; Vice-

Presidente – LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO; 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. Ausente o vereador ORIDES PREVIDELLI JUNIOR. Foram convocados para 

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

SANTO FAUSTINO, ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO LUÍS DE CAMARGO, 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, foram entregues as homenagens dos 

vereadores EDER MINEIRO e GILBERTO JUNQUEIRA. As pessoas indicadas por EDER MINEIRO foram: 

Sra. Marisa Ghizellini de Oliveira, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que recebeu o Título de 

Cidadã Taquaritinguense e também o Diploma do Dia Internacional da Mulher. Sr. Daniel José de Oliveira, 

pastor e coordenador metropolitano da Igreja do Evangelho Quadrangular, além de ex-vereador. Recebeu o 

Diploma de Honra ao Mérito. Sr. Walter Luís Cavaleiro e filhos Walter Luis Cavaleiro Junior, Júlio Cesar 

Cavaleiro e Milena Aparecida Cavaleiro da Silva, proprietários das empresas Maq Polpas - Cavaleiro 

Fabricação, Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Eireli ME, WJJ - Julio Cesar Cavaleiro 

Eireli ME, e Da Onda - Walter Luis Cavaleiro Junior ME. Foi entregue uma Moção de Aplauso ao Sr. Marcos 

Luís Marchioli, atuante no ramo de colchões magnéticos, cuja empresa gera diversos postos de trabalho, 

também recebeu Moção de Aplauso. Já o vereador GILBERTO JUNQUEIRA reverenciou as seguintes 

pessoas: Sra. Marisa Aparecida Paulino de Carvalho, integrante da Igreja Comunidade Profética de 

Taquaritinga, indicada por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Sr. Wilson Machado, pastor da Igreja 

Assembleia de Deus, Ministério Ovelhas de Cristo, agraciado com o Título de Cidadão Taquaritinguense. Sr. 

Francisco Miguel Inocêncio recebeu Moção de Aplauso pelos relevantes serviços prestados por 23 anos como 

servidor público, e pelos 15 anos frente à direção do transporte na área da Saúde do município. Dr. Luís 

Carlos Lourençano, engenheiro civil e ex-secretário municipal de Obras e Meio Ambiente, recebeu Moção de 

Aplauso. O vereador GILBERTO JUNQUEIRA também homenageou a professora mestra em química e Célia 

Labibe Abud. O diploma de honra ao mérito já foi entregue. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 
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1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. 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 a instalação de um 

ponto de ônibus na Avenida José Schwazmaier, nas proximidades 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 troca e manutenção da iluminação da praça do 

velório, uma vez que este local está em total escuridão no período noturno. Do vereador DR. VALMIR 

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

determine a contratação de segurança armada para UPA, pois há relatos de tentativas de agressões, 

embriaguez, pessoas portando armas, não bastasse, com o crescente aumento da criminalidade, expõe 

servidores e pacientes, principalmente no horário noturno, a riscos de roubos, com potencial de crimes mais 

graves, inclusive latrocínio. O intuito dessa providência é dar segurança a todos que frequentam o local. Do 

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

por meio do setor competente, realize a contratação de um médico neuropediatra para atender na rede 

municipal de saúde, principalmente para atender as crianças matriculadas na rede municipal de educação do 

nosso município. Este vereador foi procurado por pais de alunos que necessitam de atendimento dessa 

especialidade. Cabe ressaltar que existe um médico neuropediatra que atende no AME do nosso município, 

entretanto há uma lista de espera muito longa (há relatos de espera que chega até 3 anos), devido à alta 

demanda, além da necessidade de encaminhamentos de vários profissionais até chegar ao especialista em 

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

que, por meio do setor competente, realize a limpeza de galeria pluvial localizada na Rua Antônio Dantas, 

altura do número 201, no Jardim Sobral, pois a mesma encontra-se entupida causando transtorno aos 

munícipes. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, realize a instalação de duas lixeiras de 

grande volume, uma em cada entrada/saída do Distrito de Vila Negri. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: 

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

serviço de poda das árvores da avenida central e praças do Distrito de Jurupema. Do vereador TONHÃO DA 

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

competente, determine a instalação de câmeras de segurança e o aumento de fiscalização no entorno do 

cemitério municipal, uma vez que há pessoas descartando entulhos e lixos nas calçadas deste local, conforme 

imagens anexas. Solicita também que realize o conserto do portão da imagem em anexo, e a limpeza do 

entorno do cemitério. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio da COMUTRAN, determine que realize a sinalização de solo na estrada 

municipal Dr. Adail Nunes da Silva, que liga o município aos Distritos de Jurupema e Vila Negri. 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, as seguintes informações sobre precatórios 

desde a gestão da Prefeitura do Dr. Sérgio Schlobach Salvagni até a atual do prefeito Vanderlei Mársico: 1. 

Qual prefeito pagou mais precatórios? 2. Qual gestão está devendo mais precatórios? 3. Em qual gestão foi 

transformado acordo judicial em precatório, e a partir daí quantas parcelas foram pagas e quantas estão em 
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atraso?. 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, as seguintes informações referentes ao imóvel da antiga Conservas Colombo S/A: 1. Qual prefeito foi 

o responsável pela desapropriação do prédio da antiga Colombo? 2. Em qual gestão começou a negociação 

deste imóvel? 3. Desde quando o município está em dívida por causa desta negociação?. Da vereadora 

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

Prefeito Municipal para que encaminhe a esta vereadora, em tempo hábil, as informações referentes à viatura 

especializada na castração de animais, chamada de “Castramóvel”, utilizada no controle da população de 

cães e gatos em trabalho realizado em parceria com as entidades protetoras dos animais. 1. No presente 

momento, o Castramóvel se encontra em funcionamento no munícipio? 2. Quantos atendimentos foram feitos 

pelo Castramóvel desde o seu retorno em dezembro de 2021? 3. Qual número de atendimentos mensais? 4. 

Qual o custo mensal do Castramóvel para a prefeitura? 5. Qual o cronograma de atendimentos a bairros e 

distritos até o final deste ano?. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Requer, depois de obedecidas as 

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

em tempo hábil, as seguintes informações acerca do Secretário Municipal da Saúde: 1. Qual o tipo de 

licença/afastamento do Secretário Municipal da Saúde Sr. José Fonseca Neto? 2. Se o mesmo permanece 

dando expediente na Secretaria ou se está despachando diretamente de seu escritório particular? 3. Se está 

afastado, qual o tipo de afastamento e quem está designado em suas funções? Informações chegaram a este 

vereador de que o Secretário está assinando expedientes da Secretaria da Saúde em seu escritório particular 

e que a “licença” é de fachada. 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, utensílios, funcionários, e 

mobiliários na EMEB Professor Modesto Bohrer: Este vereador visitou a referida unidade escolar e constatou 

que há falta de materiais básicos de limpeza, como detergente, sabão e até papel higiênico. Quando esta 

situação irá se normalizar? Constatou-se também que estão matriculados 220 alunos, entretanto a escola 

dispõe de apenas 86 pratos e talheres. Nesta situação, duas funcionárias de serviços gerais se apressam 

para lavar os pratos e talheres para os outros alunos poderem comer, enquanto uma inspetora serve a comida. 

Cabe ressaltar que as crianças esperam sua vez para comer sentadas no chão, conforme imagens em anexo. 

Sobre esta situação, quando será realizada a compra de pratos e talheres para atender a demanda de alunos 

matriculados nesta escola? Há a possibilidade de contratação de mais dois funcionários de serviços gerais? 

Além da falta de pratos e talheres, há também falta de carteiras para os alunos, inclusive, como consta em 

foto anexa, uma mesa de escritório foi improvisada. Quando poderá ser realizada a compra de mais carteiras 

para que todos os alunos possam se acomodar nas salas de aula? Este vereador parabeniza a direção desta 

escola (diretora Vanessa e vice-diretora Eliana) e os demais funcionários. No dia da visita verificou-se que a 

unidade escolar está bem dirigida e a comida servida era de muita qualidade. É importante ressaltar que a 

diretoria da EMEB Modesto Bohrer enviou ofícios para a Secretaria Municipal de Educação informando a falta 

de todos os itens mencionados acima, só que algum setor da Prefeitura barrou todos os pedidos. Qual o setor 

que barrou estes pedidos e quais os motivos alegados? Por fim, solicita também que o setor responsável 

envie um funcionário para a instalação de telas nos ralos para proteger os alunos dos escorpiões, e para 

instalar uma barra de apoio para deficientes nos banheiros. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO 
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JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores MIRIAN PONZIO, TONHÃO DA BORRACHARIA, RODRIGO 

DE PIETRO, LUIS CARLOS DA VILA 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 GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a 

possibilidade de contratação de dois médicos especialistas em pediatria para a UBS Dr. Ítalo Curti, no Jardim 

São Sebastião. Este vereador foi procurado por um morador da Rua Dona Estefânia Mello do Val (Rua 24), e 

esta rua é atendida pela UBS Dr. Ítalo Curti. Nesta Unidade Básica de Saúde não tem nenhum médico pediatra 

para atender as crianças do bairro. Os moradores, em casos mais urgentes, têm que procurar algum médico 

da rede privada, e muitas vezes não possuem condições financeiras para arcar com as despesas. Por isso, 

este vereador requer informações se há a possibilidade de contratação de dois médicos pediatras, um para o 

período da manhã e outro para o período vespertino. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pela vereadora MIRIAN PONZIO. 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, exceto DR. VALMIR CARRILHO. Do vereador ANGELIM: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Taquaritinga (SAAET), solicitando à autarquia o conserto da caixa d’agua localizada no Conjunto 

Habitacional Manoel Lopes Moreno. Ressalta-se que esta caixa d’agua sofre reparos constantemente, mas 

sempre volta a vazar, causando desperdício de água limpa e danos aos imóveis da imediação. Por isso, este 

vereador solicita que a autarquia realize o conserto definitivo desta caixa d’agua. 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. 

Neste momento, pela ordem, o vereador MAURO MODESTO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para que informe a este vereador, em tempo hábil, quantas 

cestas básicas são recebidas pelo município de Taquaritinga, e as seguintes informações sobre essas cestas: 

1.Quantas são destinadas para o Jardim São Sebastião? 2.Quantas são destinadas para o Jardim Micali? 3.

Quantas são destinadas para a assistência social?. Em seguida, o vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

e o envio de ofício ao setor responsável pelo Poupatempo, solicitando as seguintes informações sobre a 

instalação e funcionamento da unidade Poupatempo no município de Taquaritinga: 1.Solicita cópia integral 

do processo seletivo para formação do quadro de pessoal; 2.Informe quais os meios de divulgação foram 

utilizados para que o edital chegasse ao conhecimento público e a data que se deu o início do processo 

seletivo; 3.Envio da lista dos candidatos, cargos, funções e salários. Após, o vereador RODRIGO DE PIETRO 

fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, e à 

Secretaria Municipal de Educação, solicitando o envio das seguintes informações: 1.Cópias das notas fiscais 

e empenhos, de 1.º de janeiro de 2022 até a presente data, da empresa de transporte escolar Transmársico; 

2.Como é realizada a aferição da quilometragem dos veículos?  3.Quem é o responsável pelo referido 

trabalho?  4.Cópia do relatório das aferições. 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. 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

Foram deliberados e votados os seguintes Projetos: PROCESSO Nº 26/2022 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 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. Colocado o projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE 

PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA 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 Complementar Nº 5953 de 18 de 

abril de 2022. PROCESSO Nº 21/2022 – PROJETO DE LEI QUE CRIA A CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 

ÀS ENTIDADES (ORGANIZAÇÕES SOCIAIS) SEM FINS LUCRATIVOS COM ATUAÇÃO EM DEFESA DA 

CAUSA ANIMAL, DESTINADA A PROVER RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE ANIMAIS 

ABANDONADOS, QUE ESPECÍFICA. Há uma EMENDA MODIFICATIVA neste projeto. Colocada a emenda 

em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelo 

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

a presente emenda foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Colocado o projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN PONZIO 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 por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  

autógrafo de Projeto de Lei Nº 5948 de 18 de abril de 2022. PROCESSO Nº 22/2022 – PROJETO DE LEI 

QUE DISPÕE SOBRE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM FACE DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.367 E 1.368, AMBAS DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973, CÓDIGO DE OBRAS E 

URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E PLANEJAMENTO FÍSICO DO MUNICÍPIO, QUE 

ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador LUIS CARLOS DA 

VILA. Foi aparteado pelo vereador RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, o vereador RODRIGO DE 

PIETRO 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 por oito votos favoráveis, e cinco votos contrários 

(EDER MINEIRO, LUCIANO AZEVEDO, LUIS CARLOS DA VILA, MAURO MODESTO, DR. VALMIR 

CARRILHO). 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. Fez uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. 

Foi aparteado pelo vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste momento, o vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS 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 por sete votos favoráveis, e 

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

MODESTO, DR. VALMIR CARRILHO). Neste momento, o vereador LUCIANO AZEVEDO pede para se 

retirar da presente Sessão Ordinária. 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 

uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer 
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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 Complementar Nº 5928 de 18 de abril de 2022. 

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. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Neste momento, o 

vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO 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 por sete 

votos favoráveis, e seis votos contrários (ANGELIM, EDER MINEIRO, LUCIANO AZEVEDO, LUIS CARLOS 

DA VILA, MAURO MODESTO, DR. VALMIR CARRILHO). PROCESSO Nº 27/2022 – PROJETO DE LEI 

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. Colocado 

o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Neste 

momento, o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO 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 por sete votos favoráveis, e seis votos contrários (ANGELIM, EDER MINEIRO, LUCIANO 

AZEVEDO, LUIS CARLOS DA VILA, MAURO MODESTO, DR. VALMIR CARRILHO). Não havendo mais 

matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos 

vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – 

MAURO MODESTO. 2 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador LUIS CARLOS DA VILA. 3 

– TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO e MIRIAN 

PONZIO. 4 – EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores MAURO MODESTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA e RODRIGO DE PIETRO. 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 22h02min. E para constar eu______________________ LUIS CARLOS DA VILA, 2º 

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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


