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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, SEGUNDA-

FEIRA, ÀS 19h10min. 

 

Às dezenove horas e dez minutos do décimo sexto 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 24ª 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, 

ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUIS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, 

JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR 

MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, ROSA MARIA ROMANO e ZULEICA 

APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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 JOEL VIEIRA GARCIA para que lesse um versículo da 

Bíblia Sagrada. Nesse momento, solicitou ao 1º Secretário para que procedesse a leitura da 

matéria do expediente. Ofício nº0208/2017 – Encaminha a pasta com documentos e 

balancetes referentes ao mês de setembro de 2017 do SAAET. PROCESSO Nº142/17 – 

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR 

DE R$ 3.100.000,00 (TRÊS MILHÕES E CEM MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

projeto no qual foi levantado interstício, haja vista seu caráter de urgência, conforme solicitado 

pelo IPREMT, para sua votação. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do Vereador PROF. CAIO PORTO, duas indicações: 1- 

no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a reforma da quadra de 

esportes da Escola Municipal de Educação Básica “Profª. Elza Maria Martucci”, no distrito de 

Jurupema. A população não consegue utilizar a quadra devido à quantidade de pombos que se 

encontra no local, pois as fezes desses animais podem trazer vários problemas de saúde. 2- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie o conserto das tampas quebradas 

e/ou a limpeza dos bueiros das seguintes ruas: 1-Rua Antonio Dantas, próximo ao nº201, no 
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Loteamento Residencial Sobral I (limpeza de bueiro) (seta vermelha, Imagem 1); 2-Rua Luiz 

Falconi, próximo à Loja “Paraíso Presentes”, no Jardim Paraíso I (limpeza) (seta vermelha, 

Imagem 2); 3-Rua Rosário Servelli Lasca (conserto da tampa e limpeza) (“Rua C”), no Jardim 

Santo Antonio (Imagem 3); 4-Rua Campos Sales, próximo ao nº21 (conserto da tampa). (Imagem 

4), Centro. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, duas indicações: 1- no sentido de 

que, por meio dos setores competentes, proceda aos estudos que se fizerem necessários para 

implementar horário especial para servidor portador ou que possua familiar portador de 

deficiência, conforme dispõe a Lei Federal nº13.370/2016 (informações anexas). 2- no sentido de 

que, por meio dos setores competentes, determine a limpeza e manutenção da Praça de Esportes 

Armizitom Gibertoni, no Conjunto Habitacional “Manoel Lopes Moreno”. Além disso, ainda são 

necessárias em referido bairro: a realização da poda das árvores, a limpeza das bocas de lobo, a 

colocação de areia no campinho de areia e a sinalização de trânsito de solo nas vias públicas e de 

faixa amarela na parada de ônibus da EMEB “Profa. Emília Menon Nunes da Silva”. Do Vereador 

JUNINHO PREVIDELLI: no sentido de que determine à Administração do cemitério municipal que 

deixe todos os portões do cemitério abertos durante o expediente. Tal providência tem sido 

solicitada por diversos munícipes, principalmente idosos e deficientes. Inclusive os moradores da 

Vila Di Santi precisam contornar o cemitério para entrar, pois somente o portão da entrada 

principal permanece aberto. Do Vereador WADINHO PERETTI: no sentido de que determine que 

a Banda Municipal “Maestro José Antonio Marin” faça apresentações nos Distritos (Jurupema, 

Guariroba e Vila Negri) pelo menos uma vez por semestre. A solicitação é dos moradores desses 

Distritos, os quais pedem mais lazer e entretenimento, sendo que a apresentação musical da 

nossa “Furiosa” seria, com certeza, um atrativo de grande peso para as comunidades. Do 

Vereador  ÂNGELO BARTHOLOMEU, duas indicações: 1- no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine o recapeamento da Rua Iolandino Paschoalino, na altura do nº 

18, no Jardim Pagliuso. Os moradores locais solicitam, com urgência, essa providência. 2- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a troca de lâmpadas queimadas em 

todos os bairros da cidade, como por exemplo, no Conjunto Residencial Ipiranga (Bairro 

Talavasso). Tal pedido vem reforçar indicações anteriores solicitando a realização da iluminação 

pública em nosso município, como a Indicação nº179 (12/06/17), sendo de grande necessidade 

sua reiteração porque os moradores reclamam bastante da escuridão nos bairros e na região 

central. Do Vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANO: no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, instale semáforos nos seguintes cruzamentos: 1. Rua Prudente de Moraes 

com Rua Duque de Caxias; 2. Rua Prudente de Moraes com Rua São José; 3. Rua Campos Sales 

com General Osório. Os referidos cruzamentos possuem fluxo intenso de veículos e não fornecem 

visão suficiente aos motoristas que circulam por eles. Dessa forma, os veículos acabam invadindo 

a faixa de retenção, correndo riscos de acidentes e de atropelamento de pedestres. Do Vereador 
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ANTONIO VIDAL DA SILVA: no sentido de que, por meio dos setores competentes, realize a 

operação tapa-buracos nas seguintes vias do município: Na Vila Esperança: 1- Rua Jose De 

Ângelo; 2-Rua Hilário Dos Anjos; 3-Rua Antonio D'ambrosio; 4-Rua Coronel Gustavo De Moraes; 

5-Rua Treze De Maio. Na Vila Buscardi: 1-Rua Francisco Peroti; 2- Rua Pedro Curti; 3-Rua João 

Mantese Sobrinho; 4-Rua Julieta Lima Scrivanti; 5- Rua Francisco Henrique Lemos; 6-Rua  

Siqueira Campos; 7-Rua Dr. Luis vieira de carvalho; 8-Rua Da Liberdade; 9-Rua Manoel 

Rodrigues Estrela. No Jardim Martinelli: 1- Tapa-buracos e canaleta no cruzamento das ruas 

Laura Martins Messa com a rua Flavio Emanuel Forcel; 2- Tapa-buracos e canaleta no 

cruzamento das ruas Guido Zerlotine com rua Flavio Emanuel Forcel. Algumas dessas 

providências já haviam sido solicitadas por meio de indicações anteriores, mas ante sua urgência 

e a falta de solução, seu reforço se faz necessário. Foram apresentados, lidos e aprovados os 

seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: 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 onde está localizada a quadra da Vila Di Santi e se o terreno é de propriedade 

da Prefeitura Municipal. 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 PROF. CAIO PORTO: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO 

ao senhor Marcelo Rosa, professor de história com pós-graduação e Didática e Tendências 

Pedagógicas. Como professor há oito anos, já lecionou em oito cidades da Diretoria de Ensino de 

Taquaritinga, tendo deixado marcas por ser sempre um professor próximo aos alunos e 

incentivador de manifestações artísticas e culturais dentro do ambiente escolar. Aos 17 anos, 

assumiu o cargo de instrutor de teatro no projeto da polícia militar “Quartel Legal” e no Lar São 

João Bosco, como voluntário. Aos 19 anos conseguiu uma bolsa de estudos para o curso técnico 

de arte dramática do SENAC de Araraquara, onde trabalhou no grupo de teatro Cia Burucutu e a 

Vavatrupe, sempre trabalhando como práticas de popularização de teatro e formação de público. 

Quando voltou para Taquaritinga, em 2004, trabalhou em vários grupos de teatro da cidade, 

fundando a Cia Atlântida de Teatro. Também trabalhou como professor de teatro e circo nas 

Oficinas culturais Leila Abramo, da Secretaria do Estado da Cultura, nas cidades de Monte Alto e 

Itápolis, e como professor e coordenador de teatro dos projetos Qui-legal e Centro Cultural 

Adesca da Cidade de Taquaritinga. Criou a “Oficina de Iniciação ao Fazer Teatral”, projeto social 

educativo, com mais de cinco anos e que já teve mais de 600 alunos. Como coordenador e 

professor de teatro, circo e violão do projeto, foca popularizar o teatro de maneira eficiente, 

descentralizando suas ações e sendo o primeiro projeto do gênero a desenvolver suas atividades 

nos três distritos de Taquaritinga (Jurupema, Guariroba e Vila Negri). Fez inúmeras parcerias com 
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instituições, levando oficinas de teatro e espetáculos ao Lar São João Bosco, APAE, Centro de 

Convivência do Idoso de Taquaritinga e o Projeto Escola da Família, da Escola “Felícia A. 

Pagliuso”. Deu oportunidades a inúmeros artistas e grupos na área do teatro, música, canto e 

dança com suas intervenções culturais, tendo convidado artistas conceituados para darem 

workshops ou fazerem intervenções artísticas na cidade. Percebendo a fragilidade da formação 

artística e cultural da cidade e de sua estrutura para oferecer circulação de bens culturais, criou o 

projeto de extensão à Oficina de Teatro “Viagens Culturais”. Participou inúmeras vezes de 

Festivais de Teatro, levando o nome de Taquaritinga e ganhando prêmios. É atuante no Conselho 

Municipal de Cultura, sendo responsável pela cadeira das artes cênicas. Desenvolveu o projeto 

“Teatro Solidário”, onde são trocados ingressos por alimentos, doados às entidades do município. 

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 e subscrito pelo Vereador DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA: encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO ao professor e jornalista Nilo Prata, formado em Educação Física, 

Pedagogia, Direito, pós-graduado em Direito Educacional e Gestão Pública. No dia 01/09/17 foi 

homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo pela Comissão de Assuntos Desportivos e 

pelo Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, tendo sido escolhido pelos 

relevantes trabalhos realizados em escolas públicas e particulares do município e fora dele. Além 

de ser palestrante nas mais diversas faculdades de nosso Estado: Simpósio de Educação Física 

Escolar em Olímpia (SP), Seminário de Educação Física na FAIT de Itapeva (SP), FAIMI de 

Mirassol (SP), FIJ de Jaú (SP), UNIFEV de Votuporanga (SP), entre outros. Foi escolhido entre os 

mais de cem mil profissionais devidamente registrados e regulamentados no Conselho Regional 

de Educação Física - CREF4 de São Paulo. No município de Taquaritinga, ministrou aulas em 

praticamente todas as escolas da rede municipal de educação. Na rede estadual, em nosso 

município, ministrou aulas em todas as escolas e atualmente é Professor da Escola Estadual 

Professora “Felicia A. Pagliuso”. Na rede particular foi professor dos sistemas Objetivo e COC. E, 

finalmente, foi vice-diretor do Programa Escola da Família na cidade de Araraquara. Colocado o 

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

SILVA. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

Vereadores. Do Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: REQUERER, depois de 

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

Casa de Leis, o envio de ofícios às paróquias locais, solicitando a conscientização da comunidade 

católica quanto à queima de fogos de artifícios em festividades religiosas, quermesses e afins, e 

informando que essa queima traz transtornos à população, em especial, às crianças, aos 
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enfermos, aos idosos e aos animais. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENCIO. Foi aparteado pelo Vereador MARCOS 

RUI GOMES MARONA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o presente requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em 

seguida, fez uso da palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, que fez um requerimento 

Verbal solicitando o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à equipe que trabalhou na 

Quermesse de Nossa Senhora Aparecida, evento que terminou no último domingo (15), 

promovido pela Paróquia São Sebastião. Colocado o presente requerimento em discussão. Não 

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

colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito por todos os Vereadores. Nesse 

momento, fez uso da palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI, que fez um requerimento 

Verbal: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os 

integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja enviado ofício ao Superintendente do SAAET 

para que informe se o caso da Estação de Tratamento de Esgoto já foi remetido para o Ministério 

Público. A empresa responsável pela construção se comprometeu a resolver o problema do mau 

cheiro exalado no local e até o presente momento não o fez. Caso a denúncia não tenha sido 

levada ao conhecimento da Promotoria de Justiça, este vereador tomará as medidas necessárias. 

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. 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 Nº142/17 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$ 3.100.000,00 (TRÊS MILHÕES E 

CEM MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos 

Vereadores JUNINHO PREVIDELLI e PROF. CAIO PORTO. 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 nº5.317, de 16 de outubro de 

2017. Nesse momento, fez uso da palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, para 

lembrar os demais Vereadores acerca do envio das Homenagens da Sessão Solene “Dia da 

Consciência Negra” e informações sobre as Emendas Impositivas. 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 19h44. 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__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


