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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 

19h34min. 

 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do quinto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezoito, 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 1ª Sessão Ordinária do 2º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; Vice-Presidente – MARCOS RUI GOMES MARONA; 1º 

Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO. 

Presentes os demais Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO 

VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, 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, ROSA MARIA ROMANO e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA 

SILVA COLOMBO. 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, convidou o Vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS a ocupar o lugar de 2º Secretário interino junto à Mesa. Em 

seguida, solicitou ao Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da 

Bíblia Sagrada. Nesse momento, conforme informado, foi realizada a eleição para o cargo vago de 

1º Secretário, por ocasião da extinção do mandato do Senhor JOEL VIEIRA GARCIA. Apresentou 

ao Plenário que durante o período de inscrição houve duas (2) inscrições, a saber: do Vereador 

PROF. CAIO PORTO e  do Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Em seguida, informou que a 

Presidência recebeu comunicado de desistência protocolado pelo Vereador PROF. CAIO PORTO, 

que foi lido em sequência pelo Senhor Presidente. Nesse momento, foi aberta a palavra para 

manifestação do Vereador PROF. CAIO PORTO, caso entendesse ser pertinente. Em seguida, o 

Vereador PROF. CAIO PORTO fez uso da palavra. Cientes de que haveria concorrente único ao 

cargo de 1º Secretário, qual seja, o Vereador JUNINHO PREVIDELLI, passou, nesse momento, a 

palavra ao Vereador candidato, caso quisesse se manifestar. O Vereador JUNINHO PREVIDELLI 

fez uso da palavra e, em seguida, foi feita a votação. Nesse momento, solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse à chamada para votação. Os Vereadores deveriam dizer o nome do 
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candidato e os Vereadores que não fossem votar deveriam se ausentar do Plenário como forma 

de abstenção. Procedida à votação, o candidato JUNINHO PREVIDELLI foi declarado empossado 

no cargo de 1º Secretário com 14 votos favoráveis e uma (1) abstenção. O Vereador JUNINHO 

PREVIDELLI foi convidado a ocupar o lugar reservado junto à Mesa Diretora e assinar o Termo 

de Posse. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos Vereadores a necessidade de se 

preencher o cargo de Vice-Presidente nas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e 

Orçamento. Informou que o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES se colocou à 

disposição para os cargos vagos, abrindo oportunidade para os demais Vereadores que 

quisessem postular os cargos. Colocado em votação a consenso do Plenário, o Vereador 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES foi eleito para o cargo de Vice-Presidente nas Comissões 

de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Nesse momento, o Senhor Presidente solicitou 

ao 1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do Expediente. Ofício nº 014/2017 – 

Encaminha o balancete do mês de novembro de 2017 da Prefeitura Municipal. Ofício nº 

0254/2017 – Encaminha o balancete do mês de novembro de 2017 do SAAET. Ofício nº 

011/2018 – Encaminha o balancete do mês de dezembro de 2017 do SAAET. Tribunal de 

Justiça de São Paulo – Direta de Inconstitucionalidade nº2251840-41.2017.8.26.0000. “Trata-

se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo em face da Lei nº 4.417, de 31 de maio de 2017, do Município de 

Taquaritinga, que dispõe sobre a comercialização de cerveja nas dependências de estádios 

de futebol, conjuntos poliesportivos e praças desportivas, apontando violação ao pacto 

federativo e ao princípio da proporcionalidade”.  Ofício nº 11/2018 – 2ª PJ. “Pelo presente, 

passado nos autos da Representação n. MP. 43.0456.0000039/2018-2-Direitos Humanos, 

instaurado em face da Câmara Municipal de Taquaritinga referente aprovação da Lei n. 

4.470, de 27/11/2.017. PROCESSO Nº 171/2017 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA 

DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.477, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 03/2018 – PROJETO DE LEI 

QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA “STEVAN TRANSPORTES LTDA - EPP”, 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 04/2018 – PROPOSTA DE 

EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE INSERE INCISO IX AO ARTIGO 145 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 05/2018 – PROJETO DE 

LEI QUE DISPÕE SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE AO FEMINICÍDIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 06/2018 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

DE SERVIÇOS – “NFS-E” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes 

INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do Vereador CLAUDEMIR 

SEBASTIÃO BASSO, duas indicações: 1-  no sentido de que, por meio dos setores competentes, 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

determine a realização dos estudos que se fizerem necessários para proceder à revisão do 

Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais, Lei Municipal 1.128, de 15 de setembro de 

1970. Justifica-se, pois o estatuto, assim chamado foi promulgado há 48 anos, recebeu várias 

alterações, foi consolidado pela Câmara Municipal aonde veio a demonstrar descompasso e 

latente necessidade de revisão e atualização frente as normas constitucionais atualmente 

vigentes. Solicita ainda, que essa tarefa seja realizada com em parceria entre Executivo, 

Legislativo e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais com realização de audiências 

públicas. Por fim, solicita o vereador o encaminhamento desta proposição como cópia e ciência à 

Diretoria do Sindicato dos Servidores e da Associação dos Servidores, SAAET e IPREMT. 2-  no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a construção de uma rotatória na 

entrada do Bairro Itagaçaba, na vicinal que liga Taquaritinga ao Distrito de Jurupema, 

providenciando o adequado asfaltamento, o calçamento e a sinalização. Tal medida se faz 

necessária visando à facilitação do acesso ao referido bairro. Dos Vereadores PROF. CAIO 

PORTO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que determine ao setor competente a 

realização das seguintes providências nos campinhos de areia abaixo indicados, reiterando parte 

dos pedidos formulados anteriormente por meio da Indicação nº 1/2017, de 06/02/2017, de autoria 

do Vereador Prof. Caio Porto: Rua Geraldo Gonçalves, Parque Vinícius de Moraes: limpeza e 

colocação de areia no campinho; Rua Lilian Luci Lui, Jardim Paraíso II: limpeza, construção de 

mureta de contenção de areia e colocação de areia no campinho; Rua Antônio Dantas (Rua 1), 

Jardim Sobral: limpeza, construção de mureta de contenção de areia e colocação de areia do 

campinho; Rua Alécio Boreli, Jardim Santa Cruz (Cecap): limpeza, construção de mureta de 

contenção de areia e colocação de areia no campinho; Rua Francisco L. Pinto (Rua 6), Jardim 

Paraíso I: limpeza do campinho de areia. Ademais, fazem-se necessárias também as seguintes 

providências no campinho de areia do Jardim do Bosque: limpeza e colocação de areia. Do 

Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, duas indicações: 1- no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine a colocação de bebedouros de água e sanitários masculino e 

feminino, com acessibilidade a pessoas com deficiência física e idosos, na Central de Distribuição 

de Medicamentos (Logfarma), localizada na Av. Dr. Francisco Arêa Leão, nº 44. Tal pedido 

justifica-se ante a solicitação de diversos munícipes, especialmente idosos e usuários de cadeiras 

de rodas. 2- no sentido de que, por meio da COMUTRAN, providencie a sinalização de solo, 

colocação de placas e redutores de velocidade em frente à Central de Distribuição de 

Medicamentos (Logfarma), localizada na Av. Dr. Francisco Arêa Leão, nº 44. O pedido se faz 

necessário uma vez que os motoristas trafegam no local em alta velocidade, colocando em risco 

as pessoas idosas e os demais frequentadores da farmácia. Do Vereador ÂNGELO 

BARTHOLOMEU: no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine uma maior 

fiscalização, dentre outras medidas que se fizerem necessárias, na Av. Heitor Alves Gomes, no 
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Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso). Tal pedido justifica-se ante as inúmeras reclamações 

dos moradores locais, segundo os quais tem havido bastante barulho, principalmente durante a 

noite e aos finais de semana, proveniente de carros com o som alto, automóveis sem 

escapamento, dentre outros. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, duas indicações: 1- no 

sentido de que, por meio da COMUTRAN, providencie a pintura da sinalização de solo “PARE”, 

das faixas de pedestres e das lombadas em todos os bairros do município onde tal providência se 

fizer necessária, como na Av. Paulo Roberto Scandar. Tal pedido justifica-se ante a solicitação de 

diversos motoristas, haja vista a pintura das vias encontrar-se bastante apagada, podendo levar à 

ocorrência de acidentes. Ademais, a indicação vem a reforçar outras anteriormente feitas nesse 

sentido, como a Indicação nº 210/2017 datada de 07/08/2017. 2- no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine a realização de uma maior fiscalização e limpeza dos terrenos 

que se encontram abandonados em nosso município. Tal providência justifica-se ante a 

solicitação de diversos moradores, os quais informam que tais terrenos estão apresentando o 

mato bastante alto, podendo abrigar vetores de doenças, bem como estão sendo utilizados 

inadequadamente para descarte de lixo. Caso os proprietários dos locais não providenciem a 

limpeza, que a Prefeitura a realize e posteriormente faça a cobrança dos proprietários pelos meios 

adequados. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: no sentido de que determine a utilização de 

crachás de identificação pelos servidores municipais. Tal pedido se faz necessário para que a 

população possa identificar com mais facilidade referidos servidores. Ademais, em âmbito 

estadual e federal, alguns servidores já possuem essa forma de identificação. Do Vereador 

TENENTE LOURENÇANO: no sentido de que, por meio da COMUTRAN, estude as alternativas 

de engenharia de tráfego para redução da velocidade dos veículos ou verifique a possibilidade de 

implantação de uma ondulação transversal (lombada) nas seguintes vias: 1- Rua 33 próximo ao 

número 599, Jardim São Sebastião; 2- Rua 33 próximo ao número 483, Jardim São Sebastião; 3- 

Rua 33 próximo ao número 346, Jardim São Sebastião; 4- Rua São José, próximo ao número 31; 

Tal pedido se faz necessário uma vez que diversos moradores, comerciantes e pedestres 

reclamam da velocidade com que os veículos transitam nas referidas vias, correndo risco de 

atropelamentos e acidentes. Do Vereador WADINHO PERETTI, duas indicações: 1- no sentido de 

que, por meio dos setores competentes, providencie a colocação de placas com os nomes das 

ruas no Jardim Paraíso I e II. Tal pedido se faz necessário ante a dificuldade para identificar as 

ruas em referidos bairros. 2- no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine 

uma fiscalização mais intensiva e funcional com relação ao ato de alguns proprietários de imóveis, 

principalmente comerciantes, que estão pintando sem qualquer discrição ou regulamento o meio 

fio (guias) defronte aos imóveis, principalmente da área central da cidade. Do Vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que determine a realização dos estudos necessários 

pela atual Administração visando implementar no município uma cobrança mais justa sobre o 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

fornecimento de água, através da qual os consumidores pagarão somente pelo consumo real, 

efetivamente consumido, a ser mensurado e identificado na fatura mensal, abolindo assim, a tarifa 

de consumo mínimo de 15m³ (quinze metros cúbicos). A presente proposta visa garantir o direito 

do consumidor de pagar a tarifa apenas pelo produto que consumiu. Atualmente, o SAAET 

autarquia que administra o serviço de águas no município de Taquaritinga cobra o "consumo 

mínimo" de 15 m³ (quinze metros cúbicos), ou seja, mesmo que o consumidor utilize menos de 15 

m³ no mês ele é obrigado a pagar o valor correspondente a este consumo mínimo. O incentivo à 

economia de água pressupõe o estímulo à economia e, para isso, o consumidor deve pagar 

exclusivamente pelo consumo medido no seu hidrômetro, consumo real, aquela leitura mensal, a 

diferença entre a leitura atual e a leitura anterior, não se cobrando consumo mínimo. O consumo 

mínimo como praticado, de 15 m³, ao invés de estimular a economia é um incentivo ao 

desperdício porque o consumidor, se consumir menos, economizando, será penalizado, pagando 

aquele mínimo. Solicito, portanto, aos nobres pares que deliberem sobre a matéria, encaminhando 

posteriormente a presente proposição ao Exmo. Prefeito Municipal e à Administração do SAAET. 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador PROF. 

CAIO PORTO: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido 

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

foram tomadas a respeito da Escola Jerssey Ramalho, localizada na Rua Alzira Ferraz Veríssimo - 

Vila Sargi, que estava apresentando diversos problemas físico/estruturais, como por exemplo 

muros caídos, com tapumes de madeira; buracos nas redes internas de esgoto; bueiros 

desprotegidos ocasionando a proliferação de animais peçonhentos (escorpiões, cobras, etc), 

dentre outros, conforme havia sido indicado anteriormente (indicação nº 20/17, de 13/02/17, de 

autoria deste Vereador). Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do 

Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES: REQUERER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que esclareça o que segue acerca das emendas orçamentárias impositivas 

aprovadas no ano de 2016 a serem executadas o ano de 2017: 1- Relação das emendas 

impositivas executadas pela Prefeitura, informando: número da emenda, propositura, destinação, 

realização a ser comprovada pela execução do objeto, com cópia da licitação e/ou contrato, 

ordem de serviço ou de compra. 2- Informar separadamente e nos mesmo padrão do item anterior 

as emendas impositivas que foram remanejadas/alteradas a pedido do Poder Executivo. Colocado 

o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador APARECIDO CARLOS 

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

requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do Vereador 
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ÂNGELO BARTHOLOMEU: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que esclareça 

quais providências estão sendo tomadas em relação ao prédio localizado no Parque Residencial 

Laranjeiras, originalmente projetado para ser um shopping. Tem havido muitas reclamações de 

munícipes, pois o prédio encontra-se abandonado propiciando a ação de vândalos, incautos e 

utilizado por usuários de drogas, o que gera sensação de insegurança e mal-estar aos moradores 

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

ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, MARCOS 

RUI GOMES MARONA, TENENTE LOURENÇANO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO e CLAUDEMIR SEBASTIÃO 

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

foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Dos Vereadores CLAUDEMIR 

SEBASTIÃO BASSO e TENENTE LOURENÇANO: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO 

ao cabo da Polícia Militar Elton Rodrigo Tresseto, escolhido como Policial do mês de dezembro de 

2017 e também como Policial do ano de 2017, dentre os 4.396 Policiais Militares existentes no 

Comando de Policiamento do Interior 3, que abrange 96 municípios. Ele foi escolhido por ter 

participado de inúmeras ocorrências que se destacaram e pela vocação, dedicação e 

comprometimento em prol da segurança de Taquaritinga. Por ser de inteira justiça é reconhecida 

e aprovada com louvor essa homenagem que prestamos ao Cabo Elton Rodrigo Tresseto, moção 

que expressa o reconhecimento do nosso município a um de seus mais valorosos cidadãos... 

“Servindo e Protegendo”. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

unanimidade. Do Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA: REQUER, depois de obedecidas 

as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que informe quantos alvarás foram expedidos para comércio de locação de 

imóveis para festas, conhecido como "Edículas de Festas", no bairro Jardim São Luiz? É permitido 

este tipo de comércio no referido bairro? A informação se faz necessária tendo em vista a 

reclamação de diversos moradores que argumentam ter pelo menos 18 (dezoito) edículas com 

atividade comercial para festas, causando diversos transtornos aos munícipes. Caso a Prefeitura 

não tenha licenciado a referida atividade, que seja acionada a fiscalização no sentido de impedir o 

funcionamento irregular. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI e ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

unanimidade. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: depois de obedecidas as formalidades 
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regimentais, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 

que informe, em relação aos pagamentos realizados por meio da Tesouraria da Prefeitura 

Municipal, se existe conhecimento a que se refere cada pagamento efetuado pelo setor. Colocado 

o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso 

da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do 

Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades 

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

que, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, informe a respeito da 

viabilidade da iluminação pública na Rua Domingos Milhossi, no Jardim Taquarão, quais os custos 

projetados para referida obra e a data de início da obra. As informações são solicitadas tendo em 

vista a resposta (Ofício nº 842/2017) apresentada à Indicação nº 301/2017, de autoria deste 

Vereador, datada de 13/11/17. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador que 

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

unanimidade. Do Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO, dois requerimentos: 1- 

REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio dos setores competentes, 

informe qual é a previsão para término das obras na rotatória da Av. Dr. Paulo Zuppani e por que 

se encontram paradas. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

unanimidade. 2- REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito 

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

setores competentes, informe quanto à bomba utilizada no poço da Prefeitura Municipal, 

localizada no Prédio da Stefani: 1-Quais são suas especificações; 2-Qual o gasto total com esse 

novo poço (aquisição, instalação, manutenção, dentre outros). Colocado o presente requerimento 

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

pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Não havendo mais nenhum Vereador que 

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

unanimidade. Do Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO: REQUERER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio dos setores competentes, informe a respeito dos requerimentos e 

ofícios abaixo discriminados que até o presente momento apresentam ausência de informações, 

não foram respondidos na totalidade ou na íntegra, a contento, apesar da resposta encaminhada: 

1-REQUERIMENTO Nº 59 de 08/05/2017; 2-REQUERIMENTO Nº 61 de 08/05/2017; 3-

REQUERIMENTO Nº 75 de 05/06/2017; 4-REQUERIMENTO Nº 93 de 07/08/2017; 5-
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REQUERIMENTO Nº 138 de 02/10/2017; 6-REQUERIMENTO Nº 146 de 09/10/2017; 7-

REQUERIMENTO Nº 168 de 20/11/2017; 8-REQUERIMENTO Nº 174 de 04/12/2017; 9- Ofício nº 

341/2017 de 24/05/2017; 10- Ofício nº 344/2017 de 25/05/2017; 11- Ofício nº 429/2017 de 

25/07/2017; 12- Ofício nº 488/2017 de 18/08/2017; 13- Ofício nº 652/2017 de 17/10/2017; 14- 

Ofício nº 738/2017 de 22/11/2017; 15- Ofício nº 737/2017 de 22/11/2017; 16- Ofício nº 736/2017 

de 22/11/2017. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA, 

JUNINHO PREVIDELLI e APARECIDO CARLOS GONÇALVES, que subscreveu o requerimento. 

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

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 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. Em pauta: PROCESSO Nº 165/2017 – PROJETO 

DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA MENÇÃO DO VALOR TOTAL DO 

CUSTO DA PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE DA 

CÂMARA MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. EMENDA MODIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI N° 5337/2017 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 4° DO PROJETO DE LEI 5337/2017. 

Colocada a presente emenda em discussão. Não havendo 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 DR. EDUARDO HENRIQUE 

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

JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO e JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra o presente projeto foi colocado em votação, tendo 

sido aprovado por treze (13) votos favoráveis e um (1) voto contrário, e recebendo o autógrafo 

de Projeto de Lei nº5.337 de 05 de fevereiro de 2018. PROCESSO Nº 160/2017 – VETO 

TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 5.307/2017, DE INICIATIVA DO PARLAMENTAR WADINHO 

PERETTI. Colocado o presente veto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador WADINHO 

PERETTI. Foi aparteado pelos Vereadores APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GILBERTO 

JUNQUEIRA, MARCOS RUI GOMES MARONA, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO, ANTONIO VIDAL DA SILVA e JOSÉ RODRIGO 

DE PIETRO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra o presente 

veto foi colocado em votação, tendo sido rejeitado por unanimidade. PROCESSO Nº 173/2017 – 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO 

SALARIAL AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. Colocado o presente veto em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos 
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Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO, PROF. CAIO PORTO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, WADINHO PERETTI e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo 

mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra o presente veto foi colocado em 

votação, tendo sido rejeitado por doze votos contrários e dois favoráveis. Não havendo mais 

matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, solicitando a 

dispensa dos Vereadores inscritos no TEMA LIVRE, haja vista o adiantado do horário, e informou 

a respeito da indicação das homenagens do Dia das Mulheres no dia 08/03 e sobre a Agenda da 

Casa. Nesse momento, fez uso da palavra o Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Após fazer 

suas considerações finais, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão ordinária, às 21h54. 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_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


