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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 

19h49min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e nove minutos do nono dia do mês de abril 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 8ª 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 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, FABIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO 

PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR 

e ROSA MARIA ROMANO. 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, solicitou 

ao Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em 

seguida, a senhora JACI ELIANA POZETTI fez uso da palavra na Tribuna Livre para falar sobre o 

cartão dos aposentados. Foi aparteada pelos Vereadores APARECIDO CARLOS GONÇALVES, 

PROF. CAIO PORTO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

WADINHO PERETTI, RODRIGO DE PIETRO e TENENTE LOURENÇANO. Nesse momento, o 

Vereador WADINHO PERETTI fez uma Indicação verbal subscrita por todos os Vereadores ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, após estudos por parte dos setores 

competentes, ache alguma forma de se retornar o Cartão Alimentação ou alguma outra forma de 

subsídio alimentar para os inativos (aposentados do IPREMT), uma vez que nessa faixa etária são 

necessários maiores cuidados e os gastos com saúde são elevados. Entendemos a situação 

financeira em que se encontra a Prefeitura Municipal no momento, mas esse benefício já vinha 

sendo estendido aos aposentados e por uma falha na lei teve que ser retirado, entretanto todos 

sabem que existem várias formas legais de concessão desse tipo de benefício aos inativos. Dessa 

forma, para embasamento, enviamos anexos as leis sancionadas nas cidades de Patos de Minas-

MG, Morro Agudo-SP e Olímpia-SP. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

que procedesse à leitura da matéria do Expediente. Nesse momento, foi suspensa a sessão por 

alguns minutos, após os quais os trabalhos foram retomados. Ofício nº003/2018 – Departamento 

de Contabilidade – Encaminha o balancete referente ao mês de fevereiro de 2018 da 

Prefeitura Municipal. Ofício nº002/2018 – Departamento de Contabilidade – Encaminha o 

balancete referente ao mês de janeiro de 2018 da Prefeitura Municipal. Ofício Departamento 

de Contabilidade – Envia os balancetes de receita e despesa da Câmara Municipal referente 

aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, ressaltando 

que todos foram entregues dentro do prazo para o Tribunal de contas via sistema. 

PROCESSO Nº 19/18 - ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DOS "FOOD TRUCKS" OU 

COMERCIANTES DE ALIMENTOS EM VIA PÚBLICAS OU ESPAÇOS PÚBLICOS (COMÉRCIO 

AMBULANTE) DE DISPONIBILIZAREM AOS CONSUMIDORES ÁLCOOL EM GEL. 

PROCESSO Nº 18/18 - CONCEDE LICENÇA AO SENHOR LUIZ FERNANDO COELHO DA 

ROCHA, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, duas indicações: 1- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes verifique a possibilidade de instalação de um 

redutor de velocidade na Av. Caetano Decaro, nas imediações da Igreja Santa Edwirges, inclusive 

reforçando pedidos anteriores nesse sentido (Item “3”, Indicação nº295/17), bem como 

providencie a pintura de faixas de pedestres no entorno do local, conforme indicado pelas setas 

na figura anexa. 2- no sentido de que, por meio do DEMCOVE, proceda a dedetização contra 

insetos em todos os bueiros da rede de esgoto localizados no centro das ruas em toda a extensão 

do Conjunto Residencial Ipiranga. Do Vereador PROF. CAIO PORTO, duas indicações: 1- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a colocação de redutores de 

velocidade (lombadas) nas seguintes ruas: 1- Rua Francisco Inácio Pinto, próximo à caixa d´água 

do Jardim Paraíso I, em frente ao bar do Caximbo, no local indicado pela seta vermelha na 

imagem 1 anexa; 2- Rua Marival Custódio Jorge, no Jardim do Bosque; 3- Av. José de Almeida 

Rolo, no Jardim do Bosque; 4- Av. Pedro Carletto, defronte a Carron (sentido centro) (reiterando 

Indicação nº192/2017, de autoria deste Vereador); 5- Av. Pedro Carletto (Av. Thyrso Micalli) 

(sentido centro), no local indicado pela seta vermelha na imagem 2 anexa; 6- Rua paralela à APP 

de Vila Negri, no local indicado pela seta vermelha na imagem 3 anexa; 7- Rua Caetano Álvaro 

Pastore, altura do nº 277, Jardim Contendas; 8- Rua José Martins Pietro, altura do nº121, Jardim 

Contendas. Os pedidos se justificam devido à alta velocidade com que trafegam os veículos 

nesses locais, podendo causar acidentes. 2- Ao Senhor Superintendente do SAAET para que, por 

meio dos setores competentes, providencie a instalação de duas torneiras, sendo uma no 

campinho da Av. Antonio da Costa Mendonça, no Jardim Micali e outra no campinho da rua 

Francisco I. Pinto (Rua 6), no Jardim Paraíso I. O pedido se justifica pela necessidade de 
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fornecimento de água aos atletas durante as atividades esportivas. Do Vereador CLAUDEMIR 

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

determine a troca de lâmpadas queimadas na Praça da Av. Francisco Jodas Martins. Tal pedido 

justifica-se uma vez que o local encontra-se muito escuro, trazendo sensação de insegurança aos 

munícipes. 2- no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine as seguintes 

melhorias: 1- Recapeamento da Rua da Liberdade, entre as ruas Vinte e Quatro de Outubro e a 

Praça; 2- Ligação da Avenida Torimatsu Miura à Rua Joaquim de Azevedo, bem como a 

colocação de placas com os nomes das ruas no Parque Industrial Nadyr de Paula Eduardo. Do 

Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, determine a realização da operação tapa-buracos e a sinalização adequada (placas 

de trânsito, pintura de solo, entre outras) na vicinal do Tennis Park até a SP-333 Rodovia Carlos 

Tonani, passando pelo trevo de acesso que liga o Vale do Sol ao Tennis Park e Jardim Osmar 

Girotto. Do Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, determine a realização de operação tapa-buracos na Avenida Dr. Paulo 

Zuppani entre o Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso) e o Jardim São Sebastião (reforçando 

a Indicação nº196/2017 deste Vereador), inclusive providenciando a realização da roçagem do 

local onde o mato estiver muito alto e a colocação de lombadas, uma vez que é uma avenida 

bastante movimentada. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, duas indicações: 1- para que, 

por meio dos setores competentes, providencie a sinalização de solo, com urgência, na vicinal que 

liga Taquaritinga a Jurupema, principalmente nas laterais, pois um munícipe se queixou de ter 

perdido o controle do carro indo parar no acostamento, que praticamente não existe, quase 

causando acidente, tendo ele crianças no carro, tudo devido à falta dessa sinalização de solo. 2- 

para que, por meio da Secretaria de Esportes, realize na academia ao ar livre da Praça Guilherme 

Franco a colocação ou recolocação de placas explicativas com nome de cada aparelho de 

ginástica, com a modalidade de cada um, explicação de uso, bem como grupo muscular atingido, 

como havia na inauguração do local, pois alguns idosos deixam de usar os equipamentos, com 

medo de fazer mal, tendo em vista que alguns deles possuem restrições médicas para o uso de 

certos aparelhos, dependendo de sua função e grupo muscular atingido. Do Vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: para que, por meio dos setores competentes, coloque um alambrado, 

com urgência, na Praça “Elizabethe Aparecida Moraes Araújo” (Béthe Araújo), no Parque 

Residencial Laranjeiras. Tal pedido se justifica uma vez que, apesar da dedetização realizada pelo 

DEMCOVE, gatos e cachorros adentram o local e podem contaminar a areia com as fezes, 

havendo risco de transmissão de doenças, bem como bichos geográficos, aos frequentadores do 

local. Do Vereador RODRIGO DE PIETRO: para que, por meio dos setores competentes, 

determine a colocação de um semáforo na confluência entre as ruas Av. Paulo Roberto Scandar, 

Av. Antonio Micalli, rua Vinte e Quatro de Outubro e rua Prudente de Morais, no local indicado 
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pelas imagens anexas. Tal pedido se faz necessário devido ao intenso fluxo de trânsito no local, 

onde a sinalização já não comporta a quantidade de veículos que ali transita. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador TENENTE 

LOURENÇANO: REQUERER, pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que, por meio do setor de fiscalização, informe a esta Casa de Leis os seguintes itens: 1. 

Quantos funcionários atuam na fiscalização de terrenos com mato alto, calçadas irregulares e 

muretas; 1.1. Quais os nomes dos referidos fiscais e qual a área de atuação de cada um?; 1.2. 

Qual o horário de serviço dos fiscais?. 2. Como são as condições de trabalho dos fiscais: 2.1. 

Existem veículos à disposição para fazerem a fiscalização?; 2.2. No setor de fiscalização existem 

computadores, impressora com tinta, papel e envelope para emitir notificações?; 3. Por que o 

chefe do setor de fiscalização trabalha em uma sala na sede da prefeitura e os fiscais no 

almoxarifado?. 4. Sugiro uma reunião com a participação dos fiscais, tributação, DSM, Engenharia 

e vereadores, para discutirmos este assunto e verificar o que pode ser feito para melhorar a 

fiscalização e até fazer alguma alteração na lei se for o caso. Tal solicitação prende-se ao fato que 

a população tem reclamado muito de terrenos com mato alto e imóveis e terrenos sem calçada e 

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

TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos Vereadores WADINHO PERETTI, MARCOS RUI 

GOMES MARONA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, PROF. CAIO PORTO, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, GILBERTO JUNQUEIRA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo 

mais 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 

JUNINHO PREVIDELLI: REQUERER, pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor de fiscalização, informe a esta Casa de Leis quais os 

valores recebidos pelo Senhor Adonis Rubio nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, referentes a 

palestras proferidas: 1- Quem contratou tais palestras?; 2- Datas e locais das referidas palestras; 

3- Cópias dos contratos firmados; 4- Se foram pagas com verbas específicas para tal; 5- Se sim, 

quais as origens dessas verbas. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Do Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: REQUERER, pedido de informação ao 

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

respeito da reativação da área azul em nosso município: se já foram ou estão sendo realizados 

estudos para verificar a possibilidade de retorno de tal serviço, qual a previsão, e outras 

informações pertinentes. Justifica-se tal requerimento ante as diversas reclamações de munícipes 

a respeito do trânsito, especialmente nas ruas Campos Sales e Prudente de Morais. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU. 
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Foi aparteado pelos Vereadores CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

TENENTE LOURENÇANO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA e JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais 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 APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES: REQUERER, pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que, por meio dos setores competentes informe os gastos da atual Administração, durante o 

ano de 2018, com alimentação para creches e escolas (frutas, legumes e outros). Colocado o 

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

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

JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Nesse momento, o 

senhor Presidente solicitou que se voltasse ao assunto do requerimento, para concluir o assunto. 

Fez uso da palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. 

CAIO PORTO e RODRIGO DE PIETRO, que solicitou novamente que se voltasse ao assunto do 

requerimento. Nesse momento, o presidente solicitou as considerações finais do Vereador 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, dentro do assunto discutido. TRANSCRIÇÃO DO 

TRECHO SOLICITADO, PELA ORDEM, PELO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA. PROF. 

CAIO PORTO – Um aparte, por favor. RODRIGO DE PIETRO – Caio. PROF. CAIO PORTO – 

Voltando para o assunto, eu disse uma vez e vou dizer de novo. Em relação às proteínas da 

merenda, tenham garantia do nutricionista que está boa. Agora gente, é assim, economizar não 

significa cair a qualidade, economizar é bom. Gastar, exemplo só um número aqui não é o número 

exato, certo? Se eu gastava, por exemplo, um milhão e estou gastando setecentos mil e estou 

dando a mesma qualidade da merenda, estou deixando claro que não estou falando da qualidade 

da, a nutrição ali, porque o nutricionista garante que a comida está boa, certo? Só que eu também 

como merenda quase todos os dias, assim, as que sobram do aluno porque a gente não pode 

comer junto com eles, a gente come muita carne pelancosa, muita carne de quarta categoria, 

entendeu? Economizar necessariamente não é perder a qualidade. Eu parabenizo a Adriana e o 

esforço do pessoal da merenda escolar, pelo esforço de fazer tudo o que eles fazem com o que 

eles tem, mas que é verdade que não se tem mais verdura e fruta em escola estadual e escola 

municipal não tem mais, aquela variedade que tinha não tem mais, não estou comparando nada 

nem fugindo do assunto, não tem mais aquela variedade, nós todos sabemos disto a qualidade da 

merenda deu uma caída sim. RODRIGO DE PIETRO – Gilberto. PROF. CAIO PORTO – Mas eu 

gostaria de parabenizar a equipe da merenda... GILBERTO JUNQUEIRA – Eu gostaria, acho que 

foi na última sessão, que foi dado moção de aplauso... RODRIGO DE PIETRO – Foi. GILBERTO 

JUNQUEIRA – Quem que foi o autor? RODRIGO DE PIETRO – Caio Porto. PROF. CAIO PORTO 

– Parabenizando a equipe da merenda. GILBERTO JUNQUEIRA – Agora não dá para entender, 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

dá uma moção de aplauso, entende, pela qualidade da merenda, pelos funcionários... PROF. 

CAIO PORTO – Pela equipe Gilberto, pelo trabalho... GILBERTO JUNQUEIRA – E agora você 

está falando que não tem nada, como é que nós vamos aplaudir se uma coisa não está 

funcionando, não dá para entender gente. PROF. CAIO PORTO – A gravação na sessão está lá 

para você assistir, muitas pessoas viram, eu deixei bem claro, mas vou dizer de novo, não 

confunda o esforço da equipe da merenda com a dona Adriana e todos os funcionários, com o que 

eles tem, o esforço de fazer o que eles fazem com o que eles tem. Então é isso, a moção foi dada 

com este objetivo aqui e está bem claro escrito lá no documento, qualquer pessoa pode ver, tá 

certo? Mas que realmente a nossa qualidade caiu um pouco caiu sim. Tem que reconhecer que é 

verdade, vai nas escolas para você ver, tem funcionário que está aqui que sabe o que eu estou 

falando, entendeu? Visite escolas se a diretora lhe permitir... GILBERTO JUNQUEIRA – O senhor 

como professor, o senhor falar uma coisa dessas aqui, eu não acredito que o senhor está falando, 

que a carne é de quarta qualidade? PROF. CAIO PORTO – Tem carne de... Tem sebo, tem sebo 

sim. GILBERTO JUNQUEIRA – De quarta qualidade? PROF. CAIO PORTO – Eu como, terceira, 

sei lá. GILBERTO JUNQUEIRA – Então eu vou fazer uma coisa aqui, senhor presidente eu me 

coloco aqui, vamos ter uma comissão, vamos estar todos os dias. RODRIGO DE PIETRO – 

Gilberto, só para completar a sua fala, eu já tenho uma comissão aqui tramitando, se quiser só 

falta assinatura eu convido, vamos convidar... PROF. CAIO PORTO – Eu apoio a economia. 

RODRIGO DE PIETRO – Até porque é um questionamento do tribunal de contas. GILBERTO 

JUNQUEIRA – Vamos cada dia em uma escola para saber como que é, porque não adianta 

querer falar, entendeu, falar, elogiar, elogiar, dar moção de aplauso e depois meter o pau. Eu não 

acho que, eu não acho, não estou aqui para defender ninguém... PROF. CAIO PORTO – Nem 

eu... GILBERTO JUNQUEIRA –  Tenho minha irmã que trabalha com 150 crianças, é 

coordenadora... PROF. CAIO PORTO – E é uma creche muito boa. GILBERTO JUNQUEIRA – É 

uma creche muito boa, ela nunca disse que a carne é de quarta qualidade e eu tenho certeza que 

ninguém tem ordem para comprar uma carne de quarta qualidade. PROF. CAIO PORTO – Tem, 

tem testemunho de funcionário. GILBERTO JUNQUEIRA – Eu acho que nem tem carne de quarta 

qualidade, ou é de primeira ou é de segunda. PROF. CAIO PORTO – Não precisa ser primeira, 

terceira ou quinta, mas que tenha qualidade pode ser que em uma determinada creche a 

qualidade seja uma coisa e em outra seja outra, mas que tem, tem. GILBERTO JUNQUEIRA – 

Não acredito. PROF. CAIO PORTO – Tem. GILBERTO JUNQUEIRA – Não acredito, não 

acredito, você acha que vai uma comida da cozinha piloto melhor para uma creche e para outra 

vai ruim, então, se nós estamos fazendo isso aí, nós temos que retirar a moção de aplauso, 

porque você acha que uma pessoa da qualidade da Adriana ia mandar uma comida melhor para 

uma creche da Vila São Sebastião e lá para o Paraíso uma mais ruim, eu acho que você foi infeliz 

de falar isso aí. MARCOS RUI GOMES MARONA – A panela é uma só... RODRIGO DE PIETRO 
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– Só um minuto, só um minuto. MARCOS RUI GOMES MARONA –  Presidente? RODRIGO DE 

PIETRO – Junior Previdelli. JUNINHO PREVIDELLI – Professor Caio, professor Caio? PROF. 

CAIO PORTO – Só um minutinho. Eu continuo insistindo que o objetivo da moção é isso que eu já 

falei um milhão de vezes... JUNINHO PREVIDELLI – A palavra está comigo agora, professor 

Caio, o senhor foi secretário da educação, relâmpago mas foi, não sei o motivo, que nem um 

cometa, eu gostaria de perguntar para o senhor, na sua época como secretário da educação, a 

merenda tinha diferença entre uma escola e outra? PROF. CAIO PORTO – Juninho, se você for 

mexer com este assunto você vai... JUNINHO PREVIDELLI – Eu estou perguntando, tinha 

diferença? PROF. CAIO PORTO – Você vai... APARECIDO CARLOS GONÇALVES – Senhor 

presidente, meu requerimento está saindo totalmente do assunto... RODRIGO DE PIETRO – Só 

um minuto Junior, vamos voltar ao assunto. ANTONIO VIDAL DA SILVA – Presidente? 

RODRIGO DE PIETRO – Só um minuto, só um minuto Tonhão. ANTONIO VIDAL DA SILVA – Eu 

vou falar uma coisa. PROF. CAIO PORTO – Eu estava esperando chegar para mim. RODRIGO 

DE PIETRO – O assunto fugiu da... Vamos colocar para votar, se não vamos ficar até amanhã aí. 

ANTONIO VIDAL DA SILVA – Eu quero falar uma coisa. RODRIGO DE PIETRO – Tonhão. DR. 

EDUARDO MOUTINHO – Acaba o assunto, Tonhão. ANTONIO VIDAL DA SILVA – Só uma 

pergunta. DR. EDUARDO MOUTINHO – O pessoal de casa está rolando de rir desta palhaçada 

aqui, coloca para votar Rodrigo. ANTONIO VIDAL DA SILVA – Você deu moção de aplauso para 

as que fazem a comida, pelo trabalho ou pelas frutas? Só me responde. PROF. CAIO PORTO – 

Pelo trabalho, Tonhão, pelo trabalho. ANTONIO VIDAL DA SILVA – Então eu continuo com a 

minha moção de aplauso também... DR. DENIS MACHADO – Coloca para votar presidente. 

PROF. CAIO PORTO – Isso, coloca para votar. RODRIGO DE PIETRO – Coloco o requerimento 

em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. 

MARCOS RUI GOMES MARONA – Presidente? Está muito rápido, eu não consegui falar, eu sou 

contrário porque o requerimento pergunta quanto gastou e isso não tem nada a ver com a 

qualidade, não tem nada a ver com a homenagem prestada... RODRIGO DE PIETRO – Então 

foram treze votos e um contrário. GILBERTO JUNQUEIRA – Pela ordem, senhor presidente, pela 

ordem. Eu gostaria que constasse em ata o pronunciamento do Vereador Caio, que ele coloca 

que para uma creche, uma escola, vai um tipo de comida e para outra vai outro tipo de comida. 

RODRIGO DE PIETRO – A ata é eletrônica... PROF. CAIO PORTO – Tem que evitar isso, tem 

que evitar isso. GILBERTO JUNQUEIRA – Coloque, o senhor está colocando o que acontece... 

PROF. CAIO PORTO – Tomara que não aconteça, tomara. RODRIGO DE PIETRO – Vamos dar 

continuidade Junior. Dos Vereadores WADINHO PERETTI e TENENTE LOURENÇANO: 

Encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Capitão José Augusto 

Rosa "Capitão Augusto", solicitando que envide os esforços possíveis e necessários junto ao 

Governo Federal e/ou a inserção de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
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reais) para auxiliar na realização da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Taquaritinga, 

evento que todo ano conta com shows de artistas reconhecidos nacionalmente e a participação de 

músicos de prestígio, inclusive contribuindo para divulgar as potencialidades turísticas da região. 

Nossa cidade conta com arena própria de grande proporção onde é realizada há mais de 30 anos 

a tradicional Festa do Peão, que inclusive faz parte do Circuito de Rodeio de Barretos. A festa 

acontece no mês de agosto durante a semana oficial do aniversário da cidade e aglomera por 

noite na arena "Os Pampas", mais de 25 mil pessoas. Ao longo de todos esses anos é 

administrada pelo glorioso Clube de Rodeio "Os Pampas" formado por baluartes da sociedade 

local e amantes do esporte "Rodeio", porém, é nítido que atualmente essa associação e a 

Prefeitura local vêm encontrando dificuldades para a gestão anual da festa que é a mais 

tradicional Festa do Peão da região. Sendo assim, solicitamos ao Excelentíssimo Deputado, 

esforço na destinação de verba para auxiliar o município, por via de convênio a arcar com custos 

que vão de serviço de som a aluguel de palco, passando também por plataforma para camarote, 

divulgação, adequação estrutural entre outras obras necessárias para a segurança e a realização 

deste evento. No aguardo de que este pedido receberá especial atenção por parte de Vossa 

Excelência, na oportunidade apresentamos protestos de elevada estima, consideração e respeito. 

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

PERETTI. Não havendo mais 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 WADINHO PERETTI: Encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos 

senhores Valdomiro Luiz dos Santos, Solano Gimenes Filho e Mauro Antonio da Conceição, 

responsáveis pelo projeto Corinter, que apresenta cerca de 65 crianças inscritas, reunindo-as aos 

domingos de manhã no mini-campo de futebol localizado no Conjunto Residencial Ipiranga 

(Talavasso) para realização de atividades esportivas e instrutivas às crianças de forma gratuita. 

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

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

requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores 

TENENTE LOURENÇANO, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, GENÉSIO APARECIDO 

VALENSIO, RODRIGO DE PIETRO, PROF. CAIO PORTO e ANTONIO VIDAL DA SILVA. 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. 

PROCESSO Nº 16/18 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 

N.º 4.478, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI 

GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO, que 
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pediu vistas do projeto e encaminhamento à UVESP para parecer, DR. EDUARDO HENRIQUE 

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

uso da palavra, o pedido de vistas foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

PROCESSO Nº 15/18 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 

N.º 2.249, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1991, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO, 

que pediu vistas do projeto. Foi aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o pedido de vistas foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 13/18 – PROJETO DE LEI 

QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 4.397, DE 17 MARÇO DE 2017, QUE 

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL E DO HINO MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente 

projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi 

aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, que fez pedido de vistas do projeto, 

RODRIGO DE PIETRO, WADINHO PERETTI e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o pedido de vistas foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à 

deliberação no Plenário, o Senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos no 

TEMA LIVRE. O Vereador WADINHO PERETTI e alguns outros inscritos no Tema Livre se 

abstiveram de falar em virtude do horário avançado. 1 – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi 

apartedo pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. 2 – APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, WADINHO PERETTI, GILBERTO JUNQUEIRA e ANTONIO VIDAL DA 

SILVA. Não havendo mais 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 21h58. 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_____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 


