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 ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017, SEGUNDA-

FEIRA, ÀS 19h31min. 

 

Às dezenove horas e trinta e um minutos do segundo dia do mês de outubro do ano dois mil e 

dezessete, 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 22ª Sessão Ordinária do 1º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: 

Presidente – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; Vice-Presidente – MARCOS RUI GOMES 

MARONA; 1º Secretário – JOEL VIEIRA GARCIA; 2º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO 

PORTO. Presentes os demais Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA 

SILVA, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão 

Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ADRIANA HELENA CATOJO PIRES, ANA 

MARIA DAVOGLIO, ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUIS DE CAMARGO, 

JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO 

JUNIOR e ROSA MARIA ROMANO. Após chamada regimental, havendo número legal, em 

plenário sob a proteção de DEUS o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Nesse 

momento solicitou ao Vereador GILBERTO JUNQUEIRA para que lesse um versículo da Bíblia 

Sagrada. Em seguida, deu as Boas Vindas aos alunos Parlamento Jovem, que compareceram à 

presente sessão. Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. Nesse momento, foi 

entregue a MOÇÃO DE APLAUSO à estudante Naiara Bianchi, filha da Professora Rosângela e 

do técnico em eletrônica Evaldo Bianchi. Naiara é aluna da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e 

fará um intercâmbio de seis meses na Universidade Duoc UC, em Santiago, no Chile. A estudante 

concorreu com alunos de todas as Fatecs e foi uma das dez melhores, tendo sido contemplada 

com uma bolsa de estudos do “Programa Ibero-Americanas”, em uma parceria do Centro Paula 

Souza com o Santander Universidades. Em seguida, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO à 

Equipe Esportiva da Rádio Cidade, composta por Marcelo Henrique Paccelo, Luiz Eduardo 

Schneider, José Francisco Lucente e Edivir Dellapina, que transmitiu todos os jogos do CAT este 

ano, estando presente em todos os estádios. Nesse momento, solicitou ao 1º Secretário para que 

procedesse a leitura da matéria do expediente. OFÍCIO Nº212/2017 – Encaminha os balancetes 

referentes ao mês de agosto do IPREMT. COMUNICADO Nº CM168044/2017 – Informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. PROCESSO Nº125/2017 – PROJETO DE LEI 
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QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA “Z. A. Leitão – Alumínio M.E.”, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº131/2017 – PROJETO DE LEI 

QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS E A POLÍTICA DE IDENTIFICAÇÃO, 

CATALOGAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES DE ÁGUA E 

FRAGMENTOS DE MATAS REMANESCENTES, NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº130/2017 – PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE 

ALTERA A REDAÇÃO DO §1º, §4º, E §5º DO ARTIGO 188 DO REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA-SP, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº132/2017 – 

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O CONTROLE DA REPRODUÇÃO DE CÃES E 

GATOS DE RUA NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº133/2017 – PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE NO CALENDÁRIO 

MUNICIPAL O “JUNHO VERDE”. PROCESSO Nº129/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE A DENOMINAÇÃO DA SALA DE JUDÔ DO GINÁSIO DE ESPORTES “MANOEL DOS 

SANTOS”, NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. PROCESSO Nº134/2017 – PROJETO DE LEI 

QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº4029, DE 18 DE JUNHO DE 2013, 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, projeto no qual foi levantado interstício, haja 

vista seu caráter de urgência, conforme solicitado pelo Poder Executivo, para sua votação. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do 

Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO, duas indicações: 1- no sentido de que, por meio 

dos setores competentes, determine a manutenção e colocação de lâmpadas na Praça 

“Elizabethe Aparecida Moraes Araújo” (Béthe Araújo), no Parque Residencial Laranjeiras, pois se 

encontra bastante escura, causando sensação de insegurança aos moradores do entorno e aos 

munícipes que a frequentam. 2- no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine 

as seguintes providências na Unidade Básica de Saúde Nelson Sargi, no Jardim Paraíso: 1- 

Colocação de cinco ventiladores. Tal pedido vem reforçar a indicação n.º 90/2017, datada de 

03/04/2017; 2- Aquisição de uma cadeira de rodas, uma vez que os pacientes precisam colocar 

uma blusa de frio no assento da cadeira para não se machucar, pois ela se encontra em estado 

deplorável de conservação. Do Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: no sentido de que, 

por meio dos setores competentes, determine o plantio de árvores no Centro Dia do Idoso, 

visando o seu embelezamento, além dos outros benefícios promovidos pela arborização no 

ambiente urbano. O pedido deve ser realizado de imediato para que, de preferência, as árvores já 

estejam plantadas no momento de sua inauguração. Do Vereador WADINHO PERETTI: no 

sentido de que, por meio do setor competente, providencie a colocação de redutores de 

velocidade na Avenida Oswaldo Pedroso Peretti, no Jardim do Bosque. O pedido justifica-se pelo 

alto índice de reclamações de que motoristas conduzem seus veículos em alta velocidade pela via 

pública, colocando em risco a integridade física e até mesmo a vida dos pedestres. Relatos dão 
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conta que inclusive alguns animais domésticos foram atropelados pelos veículos que trafegam em 

alta velocidade não respeitando as leis de trânsito. Do Vereador MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, duas indicações: 1- no sentido de que, por meio da Secretaria de Saúde realize 

melhorias na UBS Antonio Abbud, no Jardim Buscardi, instalando ventiladores e ou 

condicionadores de ar no corredor onde os pacientes aguardam em fila para serem atendidos, 

bem como substitua os condicionadores de ar existentes, pois estes são insuficientes para resfriar 

o salão de espera. O pedido se faz necessário uma vez que os pacientes se aglomeram no 

referido corredor sem ventilação e em pé, sendo que a aglomeração de pessoas em um mesmo 

lugar pode favorecer a transmissão de outras doenças, principalmente se houver tosse, espirros e 

contato físico. Os pacientes aguardam em média 2 horas para serem atendidos, portanto, 

necessitam de um local que tenha uma temperatura agradável. 2- no sentido de que disponibilize 

um local adequado para que os munícipes possam soltar pipas. Preferencialmente não habitado, 

em que não existam redes de energia elétrica e que, independentemente da direção do vento, as 

pipas não caiam em áreas residenciais, no caso de rompimento da linha. O pedido justifica-se 

uma vez que moradores e proprietários de imóveis do Jardim Laranjeiras IV estão sendo 

incomodados e prejudicados pelo grande número de pessoas que todos os domingos se 

encaminham ao referido bairro para soltarem pipas. Essas pessoas acabam invadindo as 

residências, causando danos nos imóveis, para pegarem as pipas que têm suas linhas cortadas. 

Além disso, correm o risco de atingir a rede elétrica existente, pois utilizam bambus para 

recuperarem suas pipas. Do Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, duas indicações: 1- 

no sentido de que, por meio dos setores competentes, verifique a possibilidade de 

pulverização/pingadores com larvicida biológico nas cabeceiras dos rios. Justifica-se o pedido 

tendo em vista alguns focos de larvas de mosquitos da dengue que foram constatados nas poças 

de água acumulada que se formam ao longo dos rios. 2- no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, providencie a pintura com sinalização adequada e a colocação de adesivos 

refletores nas caçambas do município. Tal pedido se faz necessário para evitar a ocorrência de 

acidentes. Do Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, tome as providências necessárias no sentido de criar o Comitê Municipal de 

Prevenção e Vigilância à Morte Materna e Infantil, dando cumprimento ao Decreto Estadual n.º 

62.111, de 15 de julho de 2016, que reformula o Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica do 

Óbito Materno, altera sua denominação e dá providências correlatas (cópia em anexo). Os 

objetivos do comitê são identificar a magnitude da mortalidade, aumentar a quantidade e a 

qualidade do conhecimento disponível sobre os níveis do óbito, suas causas, os fatores que a 

determinam e propor medidas que previnam a ocorrência de novas mortes maternas e infantis, 

permitindo avaliar os resultados da assistência prestada às gestantes e crianças no município, 

além de recomendar ações na organização de serviços, formação/reciclagem de recursos 
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humanos e participação comunitária. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, por 

meio dos setores competentes, providencie a reconstrução da mureta de proteção da ponte da 

Estrada Vicinal VSP-043, que cruza o Ribeirão dos Porcos (Imagem e fotos da área anexas). O 

pedido justifica-se especialmente tendo em vista o risco de queda dos veículos que atravessam a 

ponte. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, providencie a colocação de guardas no período noturno nas escolas municipais, 

haja vista a ação de vândalos estar aumentando e os prédios públicos estarem sendo cada vez 

mais depredados. Solicita, ainda, a realização de estudos para que estes vigias fiquem 

permanentemente nos locais fazendo a guarda do patrimônio público. Foram apresentados, lidos 

e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA: 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Comissão Técnica, Eva Aparecida Soldi e seu 

marido José Aparecido Gonçalves de Moraes, conhecido Galocha, que atuaram como técnicos da 

equipe de Malha de Taquaritinga, e aos jogadores, pela conquista do vice-campeonato regional da 

Liga da cidade de Pirassununga, ocorrido este ano. Além de parabenizá-los pela participação do 

Campeonato de Malha promovido pela Federação Paulista de Malha, que está acontecendo, 

estando em segundo lugar, podendo até chegar às finais. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador JOEL VIEIRA 

GARCIA, dois requerimentos: 1- encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao senhor Jhonatas 

Fidelis, presidente da Associação Cultural Artística e de Desenvolvimento Social (ACADES) de 

Taquaritinga, pelos excelentes trabalhos realizados em prol da cultura em nosso município. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JOEL VIEIRA 

GARCIA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito pelo 

Vereador PROF. CAIO PORTO. 2- REQUERER, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja enviado 

pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, esclareça quais providências estão sendo tomadas em relação à 

limpeza da Unidade Básica de Saúde – UBS Antonio Abbud do Jardim Buscardi, uma vez que se 

encontra bastante suja. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador JOEL VIEIRA GARCIA. Foi aparteado pelo Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não 

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

prejudicado e entrará para a Sessão Ordinária do dia 09/10/17. Do Vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, dois requerimentos: 1- REQUERER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

esclarecendo o seguinte: 1)  Quais as Entidades declaradas  de utilidade pública municipal, os 

números de seus respectivos CNPJ´s e a respectiva Lei e data em que assim foram declaradas? 

Destaque-se que tais informações serão de extrema valia para os Senhores Vereadores quando 

da indicação de verbas públicas através das Emendas Impositivas. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito por 

todos os Vereadores. 2-  REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e 

depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, as 

seguintes informações: 1) Se existe em trâmite perante a Prefeitura Municipal projeto que 

pretenda implantar no interior do Estádio Municipal Taquarão uma pista de Kart? 2) Se sim, se tal 

projeto foi apresentado, analisado e aprovado pela Federação Paulista de Futebol, a fim de que 

não haja prejuízo para a utilização do Estádio construído pelo povo para o CAT para que este 

mande ali seus jogos oficiais? 3) Em caso de viabilização do projeto, quantos metros quadrados 

de asfalto serão construídos no local, a que custo, e quem arcaria com referidas despesas, a 

Prefeitura Municipal, a Federação de Automobilismo de São Paulo, ou um grupo empresarial que 

exploraria os eventos a serem realizados em busca de lucro e retorno financeiro? 4) Caso o 

evento seja explorado por terceiros, qual o valor do aluguel a ser cobrado e qual sua destinação, 

se para o caixa comum da Prefeitura ou para um fundo que reverta tais cifras na melhoria das 

instalações do Estádio? 5) Se o Sr. Prefeito pretende convocar Audiência Pública para 

democratizar a decisão sobre o tema, ouvindo munícipes e esportistas ou pretende deliberar 

isoladamente sobre o assunto? Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos Vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO e JOEL VIEIRA GARCIA. Não havendo mais 

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

tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador 

WADINHO PERETTI: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos atletas e à Sra. Eva Soldi, 

em virtude dos trabalhos realizados com a terceira idade e à excelente participação no JORI – 

Jogos Regionais do Idoso que estão sendo realizados na cidade de Bebedouro. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador WADINHO PERETTI. Foi 

aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA e JOEL VIEIRA GARCIA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador MARCOS APARECIDO 
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LOURENÇANO: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos Policiais Militares Sargento Nei 

Angelo de Sales, Sargento Marcos Antonio Lamas, Cabo Marcos Alexandre Ospedal, Cabo 

Alencar de Campos, Cabo Antonio Francisco da Silva e Soldado João Claudio Carnarolli. Os 

Policiais Militares, após receberem denúncia anônima no dia anterior, sob o comando do Sargento 

Nei, realizaram uma operação policial que culminou na prisão de 03 homens e 02 mulheres por 

tráfico de entorpecentes e na apreensão de 112 kg de maconha. Esta homenagem é prestada aos 

Policiais Militares, merecedores incontestes de nossa gratidão, pois sabemos que as drogas 

causam vários problemas, não só para os indivíduos que as utilizam, mas para a família e para a 

sociedade de um modo geral, além de exercerem uma influência direta na prática de outros 

crimes. Esta moção expressa o reconhecimento do povo do Município de Taquaritinga a seus 

valorosos cidadãos... ”Servindo e Protegendo”. Colocado o presente requerimento em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANO. Não havendo mais 

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

tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador 

ÂNGELO BARTHOLOMEU: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e 

depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que esclareça a respeito das providências que 

estão sendo adotadas ou se existe algum tipo de planejamento do Poder Executivo ou da 

Secretaria de Saúde no sentido de melhorar o agendamento das consultas médicas realizadas. A 

população tem reclamado que há uma demora muito grande no agendamento das consultas 

médicas, chegando a levar até dois meses do dia em que se marca a consulta ao dia em que se 

passa pelo médico. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA, PROF. CAIO PORTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, MARCOS RUI GOMES 

MARONA, JOEL VIEIRA GARCIA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e JUNINHO 

PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

requerimento foi colocado em votação e, tendo sido prejudicado, entrará para a sessão do dia 

09/10/17. Nesse momento, foi feito um requerimento verbal pelo Vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: REQUERER seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que apresente planilha contendo a relação dos contratos com os médicos das 

Unidades Básicas de Saúde, em que UBS atuam e os horários. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do Vereador JOSÉ 

RODRIGO DE PIETRO: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois 

de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que esclareça qual o prazo para desocupação do 

atual prédio do Paço Municipal, haja vista ser necessário por parte desta Casa de Leis prever em 

seu orçamento verbas e demais providências no sentido de readaptar o imóvel para uso dos 

Vereadores. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e JOEL 

VIEIRA GARCIA, que o subscreveram. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do 

Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, dois requerimentos: 1- REQUERER, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta 

Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 

que esclareça quais as providências tomadas pela municipalidade quanto à Indicação nº 85/2017, 

datada de 27/03/2017, que solicitava reparos, reformas, troca de mobiliário, dentre outras, no 

Velório Municipal de Taquaritinga. O pedido foi enviado já há algum tempo, as providências, que 

se fazem extremamente necessárias, ainda não foram tomadas e este Vereador vem sendo 

cobrado pelos munícipes. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelos Vereadores WADINHO PERETTI, 

GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

que o subscreveram. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feito 

um requerimento verbal pelo Vereador WADINHO PERETTI: REQUERER seja feito pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que esclareça quais as providências 

que estão sendo tomadas e qual a previsão para realização das obras no Velório Municipal, para 

cumprimento de Emenda Impositiva nº 3, Projeto de Lei nº 5.161/2016. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2- REQUERER, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário 

desta Casa de Leis, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que informe quais providências estão sendo tomadas pela municipalidade no que tange à 

Indicação nº 147/2017 (datada de 08/05/2017) a respeito da reativação do clube do Distrito de 

Jurupema. O pedido foi enviado em maio deste ano e este Vereador vem sendo bastante cobrado 

pelos munícipes, uma vez que ainda a solicitação ainda não foi atendida. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi 

aparteado pelo Vereador PROF. CAIO PORTO, que o subscreveu. Não havendo mais nenhum 

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

por unanimidade. Nesse momento, fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES 

MARONA. Foi aparteado pelo Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais matéria 
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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 ao que 

procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Em pauta: PROCESSO 

Nº134/2017 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº4029, DE 18 DE JUNHO DE 2013, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, JOEL VIEIRA GARCIA, MARCOS RUI GOMES MARONA, 

PROF. CAIO PORTO e JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.309, de 02 de outubro de 2017. 

PROCESSO Nº123/2017 – ALTERA O INCISO III DA EMENDA IMPOSITIVA Nº3 DE 2016, QUE 

DESTINA JUNTO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2017 O VALOR DE R$58.251,54 

(CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E 

QUATRO CENTAVOS) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS, PASSANDO A DESTINAR OS RECURSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO 

DAS PRAÇAS ESPORTIVAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, que pediu vistas do projeto. Não havendo mais 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o pedido de vistas foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº121/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA QUE LIGA O DISTRITO DE GUARIROBA, DESDE A 

CRECHE MUNICIPAL IZALTINA FRANCO DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO 

CHIAROTTI, ATÉ O BAIRRO NOVA GUARIROBA. Colocado o presente projeto em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos 

Vereadores PROF. CAIO PORTO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.296, de 02 de 

outubro de 2017. PROCESSO Nº124/2017 – PROJETO DE LEI QUE INCLUI NO CALENDÁRIO 

OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, O “ENCONTRO MUNICIPAL DE 

FOOD TRUCKS”, QUE ESPECIFICA. EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA Nº1 AO PROJETO 

DE LEI N° 5299/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR PROF. CAIO PORTO, ALTERA A 

REDAÇÃO DO ARTIGO 1° E 2° E INCLUI OS §§ 1° E 2° AO ARTIGO 2° DO PROJETO DE LEI 

N°. 5299/2017. Após a leitura, a emenda foi colocada em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES 

MARONA e GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, a emenda foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. EMENDA 
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ADITIVA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 5.299/2017,DE AUTORIA DO VEREADOR WADINHO 

PERETTI, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO FESTIVAL DO HOT DOG, QUE 

ESPECIFICA. Após a leitura, a emenda foi colocada em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador WADINHO PERETTI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

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

projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JOEL VIEIRA GARCIA. Foi aparteado 

pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, WADINHO PERETTI e JUNINHO 

PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o projeto 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto 

de Lei nº5.299, de 02 de outubro de 2017. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em 

Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos no 

TEMA LIVRE: 1 – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO, ANTONIO VIDAL DA SILVA e VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. 2 – CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO 

VIDAL DA SILVA e JUNINHO PREVIDELLI. 3 – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado 

pelos Vereadores MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e MARCOS RUI 

GOMES MARONA. O Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA fez um requerimento verbal: 

REQUERER seja feito um pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que apresente o cronograma com a previsão da realização de operação tapa-buracos nos 

bairros de nosso município. Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo 

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

votação e aprovado por unanimidade. 4 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e JOEL VIEIRA GARCIA. 5 – 

GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI e JOSÉ RODRIGO DE 

PIETRO. 6 – JUNINHO PREVIDELLI. 7 – MARCOS RUI GOMES MARONA. Não havendo mais 

nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente informou aos 

Vereadores acerca da CPI das irregularidades do cemitério, formada pelos Vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, Presidente, e demais membros VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, MARCOS RUI 

GOMES MARONA e GILBERTO JUNQUEIRA. Nesse momento, convidou os membros do 

Parlamento Jovem para tirarem uma foto no Plenário com os Vereadores. Não havendo mais 

matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, após fazer 

suas considerações finais, sob a proteção de DEUS, encerrou a presente sessão ordinária, às 

22h01. E para constar eu__________________ JOEL VIEIRA GARCIA, 1º Secretário, determinei 

lavrar a presente Ata, que conforme o disposto nos artigos 156 e 157 do Regimento Interno (ata 
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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__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 


