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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do décimo terceiro dia do mês de novembro 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 26ª 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. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO 

APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, 

ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 

Ausente o Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foram convocados para prestar seus 

serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ADRIANA HELENA 

CATOJO PIRES, ANA MARIA DAVOGLIO, FABIO LUIS DE CAMARGO, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON 

CESAR MORSELLI e ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR. 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 ÂNGELO BARTHOLOMEU que lesse um 

versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, concedeu 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. Nesse momento, foi entregue a MOÇÃO DE 
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APLAUSO ao senhor José Márcio da Silva, trabalhador rural, natural de São João Do Oriente - 

MG, casado com Maria Lusia Valêncio, com quem tem um filho adotivo, Haniel Brayan Batista, 

moradores da rua Dr. Paulo Rogério Othon Teixeira, nº105, Jardim Micali, e que se tornou um 

exemplo para a comunidade. Suas ações deixam a vida da comunidade mais feliz, pois, há mais 

de 05 anos cuida voluntariamente, da Praça Clóvis Ferrari do Jardim Micali, onde dedica seu 

tempo livre após o trabalho e aos finais de semana, sempre com muito amor. Já plantou mais de 

80 mudas, dentre estas árvores frutíferas, arbustos, flores e ipês. Junto com sua esposa, também 

faz a limpeza da praça, recolhendo o lixo sempre que necessário e quase todo final de semana. 

Por anos, aguou as plantas da praça com balde, mas hoje, com acesso a uma torneira instalada 

na praça, mangueiras e ajuda dos vizinhos, agua as plantas com mais agilidade. Seu trabalho 

arborizou e embelezou uma praça que mal tinha grama e, com isso, oferece beleza a todos os 

seus vizinhos e a todas as pessoas que passam por ela. Seu sonho é sentar-se à sombra das 

arvores que plantou, em sua velhice. Nesse momento, concedeu a palavra na Tribuna Livre ao 

Senhor Rodney Alves para tratar sobre o Horto de Deus. Foi aparteado pelos Vereadores 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e MARCOS RUI 

GOMES MARONA. Em seguida, usou da palavra na Tribuna Livre o Senhor Leonardo de Oliveira. 

Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, ANTONIO VIDAL DA SILVA, JUNINHO PREVIDELLI e GILBERTO JUNQUEIRA. 

Nesse momento, solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura da matéria do expediente. 

PROCESSO Nº149/2017 – PROJETO DE LEI QUE PROÍBE, NA GRADE CURRICULAR DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAQUARITINGA, AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE VISEM À 

REPRODUÇÃO DO CONCEITO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO. PROCESSO Nº150/2017 – 

PROJETO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA QUE ALTERA O OBJETO DE PARTE 

DAS PROPOSTAS ABAIXO IDENTIFICADAS, DESTINADAS AO CUMPRIMENTO NO 

ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2017. PROCESSO Nº152/2017 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DO 

PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA. PROCESSO Nº153/2017 – PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “CARLOS MÁRCICO MÓVEIS - ME”, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº154/2017 – PROJETO DE LEI 

QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “FILIOLI SÓ O PÓ DE PNEUS EIRELI 

LTDA. - ME.”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº155/2017 – 

PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “CEREALISTA 

FACINHO LTDA. - ME”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO 

Nº156/2017 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA “G. T. 

CARRINO ALIMENTOS EIRELI - ME”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº157/2017 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.223, 
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DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DAS ÁREAS QUE 

ESPECIFICAM À EMPRESA “GALLU PNEUS LTDA.” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº158/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINA A PUBLICIDADE NAS 

CONVOCAÇÕES DE ELEIÇÃO DE DIRETORIAS, CONSELHOS E ÓRGÃOS DE GESTÃO, 

DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE TENHA SEDE ESTABELECIDA NO 

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA/SP. PROCESSO Nº159/2017 – PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DA COPA SÁGUA/IDÃO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

DESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do 

Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO: para que verifique a possibilidade de que seja concedido 

aumento real aos no salário dos servidores públicos municipais, uma vez que, conforme relatório 

expedido pelo Tribunal de Contas, o percentual atual gasto com a folha de pagamento está em 

48% (quarenta e oito por cento), abaixo, portanto do limite prudencial. Anexo segue o relatório do 

Tribunal de Contas e cópia das atas das reuniões com o Sindicato dos Servidores. Outra forma de 

se atender os anseios dos servidores, caso o Executivo entenda não ser possível esse aumento, 

seria a concessão de um abono que satisfaça os reclamos dos servidores. Dessa forma, se 

compensaria a reposição salarial dos funcionários nos últimos anos, atingindo os aposentados 

que tiveram a perda do cartão. Indico ainda ao Exmo. Senhor Prefeito a concessão de um 

acréscimo no cartão alimentação dos servidores ativos, comando este que não afeta o limite da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, duas 

indicações: 1- no sentido de que determine à CPFL que dê continuidade à extensão de iluminação 

pública na Rua Domingos Milhossi, no Jardim Taquarão. Tal pedido se faz urgente e necessário 

uma vez que parte de referida rua já foi iluminada, mas ainda falta realizar essa providência no 

restante dela, local que se encontra bastante escuro, causando sensação de insegurança aos 

moradores locais. 2- para que, por meio dos departamentos competentes, providencie a 

colocação de dois ares condicionados na Unidade Básica de Saúde – UBS Braz Curti, no Bairro 

Santa Cruz. Faz-se necessária a colocação de um ar condicionado na recepção da unidade, onde 

há aglomeração de pessoas, e outro na sala ginecológica, onde não há cortinas nas janelas e os 

pacientes e médicos ficam expostos ao sol, não havendo ventilação adequada. Dos Vereadores 

ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA SILVA, PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: no sentido de que, por meio dos setores competentes, realize as adequações 

necessárias no Bairro “Vila Rosa”, no trecho compreendido da entrada da cidade (entrada das 

“Fábricas Peixe”) até a rodoviária, providenciando a sinalização de solo adequada, reforma e 

colocação de placas, estacionamento, asfalto, faixa de pedestres, redutores de velocidade; além 

do asfaltamento da Rua José Mattei Di Pietro e melhorias/reforma e iluminação da Praça 
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localizada em frente ao AME. Tais medidas foram solicitadas anteriormente por meio da Indicação 

nº 207/2017 e, ante a resposta apresentada, faz-se necessário seu reforço uma vez que essas 

providências são imprescindíveis tendo em vista a instalação do Ambulatório Médico de 

Especialidades - “AME”. Fazem-se necessárias, com urgência, a sinalização, a pintura de faixa de 

pedestres e a colocação de uma lombada em frente ao AME, conforme solicitação de motoristas e 

munícipes. Do Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO:  no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, providencie a colocação de uma lombada na Rua General Osório, na altura 

do nº200. Tal pedido foi realizado por meio da Indicação nº176, datada de 12/06/2017, mas é 

necessário seu reforço, ante a resposta apresentada e a ausência de solução para o problema. 

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

competentes, providencie a sinalização de mão única ou a colocação de uma lombada entre as 

ruas 26, no Jardim São Sebastião, e a Rua Zelide Gobatto Caffé, no Conjunto Habitacional 

Francisco Romano. Tal pedido se faz urgente e necessário considerando-se a ocorrência de 

inúmeros acidentes no local. Do Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: no sentido de que, por 

meio dos setores competentes, providencie a colocação de iluminação adequada na rotatória da 

Av. Vicente José Parise, que dá acesso à Av. Gagliano Francisco Pagliuso, na entrada do Bairro 

“Vila Rosa”, próximo à ETEC. O pedido se faz necessário uma vez que o local encontra-se 

bastante escuro, causando sensação de insegurança aos moradores locais e aos estudantes que 

frequentam a Escola. Do Vereador WADINHO PERETTI, duas indicações: 1- no sentido de que, 

por meio dos setores competentes, providencie o reparo do vazamento de água do Conjunto 

Poliesportivo “Dori Parise”, localizado no Jardim Buscardi. O pedido se faz necessário uma vez 

que a água já se encontra há algum tempo vazando no local, havendo bastante desperdício. 2- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie o recapeamento e realize 

operação tapa-buracos nos Jardins Sobral e Santa Cruz. O recapeamento se faz extremamente 

necessário especialmente nas ruas Dr. Avelino Boselli, Antonio Dantas e Antonio Sebastião Maria 

(Jardim Sobral) e Rua Arlindo Duarte Azadinho (Jardim Santa Cruz). Tais providências justificam-

se uma vez que as ruas do bairro encontram-se bastante deterioradas, causando danos aos 

veículos e trazendo riscos de acidentes. Do Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: 

no sentido de que, por meio da Comissão Municipal de Trânsito, providencie o estreitamento das 

calçadas na Rua da República nos quarteirões compreendido entre as Ruas José Bonifácio e 

Líbero Badaró e entre as Ruas General Glicério e Campos Salles, reforçando a Indicação nº 

171/2017 (05/06/2017). Cite-se que em referida região da cidade estão localizadas a Santa Casa 

e Maternidade D. Zilda Salvagni, a Igreja Matriz de São Sebastião e brevemente será inaugurado 

um cinema, o que demandará maior quantidade de vagas para estacionamentos. Apenas para 

ilustrar que não haverá problemas para implantação da medida, observe-se que entre os dois 

espaços acima mencionados está o fundo da Igreja Matriz, onde o estacionamento já se dá de 
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ambos os lados, sendo, portanto, plenamente possível respeitar o alinhamentos dos imóveis e do 

calçamento. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, determine a realização das providências que se fizerem necessárias, como limpeza, 

roçagem do mato, tapa-buracos, ante o estado em que se encontra a Rua Miguel Anselmo na Vila 

Esperança, em frente à escola EMEB “Dr. Estevam Schlobach Salvagni” e em frente à subestação 

da CPFL Paulista, haja vista a rua oferecer muitos riscos às crianças que saem da escola, pois se 

encontra cheia de buracos a céu aberto, com lixo, entulho, água parada e mato alto. Ademais, 

existe uma represa logo abaixo, num terreno que pertence ao SAAET, onde já morreram duas 

pessoas afogadas, pois não há obstáculos para impedir que as crianças cheguem a este lugar. 

Portanto, faz-se necessária no local a colocação de um segurança ou reforma/colocação de 

alambrados e reforço da sinalização da placa de “PROIBIDA A ENTRADA”. Do Vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a 

reforma dos brinquedos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), bem como 

dos telhados da APAE e do ginásio de esportes. Tais providências justificam-se uma vez que 

tanto os brinquedos quanto os telhados de referido local encontram-se em situação deplorável de 

conservação. Ante a ausência do Vereador propositor, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, as 

indicações nº 304 e 305 foram retiradas e entrarão na sessão do dia 20/11/2017. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. 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 à 

Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – SP para que 

forneça cópia das atas de reunião do exercício de 2017 do Conselho, cópia das guias de 

recolhimento e, caso falte algum recolhimento, cópia do ofício de cobrança. O presente 

requerimento foi colocado em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE 

PIETRO. Foi aparteado pelo 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. Dos Vereadores CLAUDEMIR SEBASTIÃO 

BASSO e JUNINHO PREVIDELLI: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Comissão 

Organizadora do “Natal Pérola” pelos excelentes trabalhos que já começaram a ser realizados em 

prol das festividades natalinas de nosso município. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA, PROF. CAIO 

PORTO, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO 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 e subscrito por todos os Vereadores. Dos Vereadores 

PROF. CAIO PORTO e JUNINHO PREVIDELLI: REQUEREREM, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, seja 
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feito pedido de informação ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – SP 

para que esclareça em tempo hábil, os questionamentos abaixo na seguinte ordem: Ao 

Responsável pelo Setor de Recursos Humanos: Encaminhe cópia do resumo mensal da folha de 

pagamento dos aposentados e pensionistas referente aos últimos três meses, mostrando o 

montante das verbas pagas a título de benefício, abonos, transitórias, residuais, e outras 

existentes. Ao Conselho de Administração: Se o colegiado tem conhecimento do pagamento de 

verba transitória ou eventual a título de abono, retroativo, residual, ou qualquer que seja além do 

pagamento do benefício devido aos aposentados nos últimos três pagamentos? Se o pagamento 

de alguma verba eventual foi efetuado, encaminhe a documentação referente à concessão, se 

administrativa ou judicial, informe a data da concessão/decisão, a autoridade que determinou a 

inclusão dessa verba eventual na folha de pagamento, cópia do devido despacho e a data que a 

mesma foi paga. À Comissão Eleitoral designada pela Portaria 013/2017: Se teve conhecimento 

do pagamento de verba eventual a título de abonos, retroativos, transitórias, residuais, ou 

qualquer que seja, além do benefício devido aos aposentados e pensionistas, dentro do período 

eleitoral para eleição do Conselho do Instituto para o quadriênio 2018/2021? Por que a eleição 

coincidiu com a data de pagamento dos aposentados e pensionistas no mês de novembro de 

2017? Para a Superintendência: Pede ainda o Vereador Caio Porto, que seja informado a respeito 

das verbas eventuais, acerto salarial, valores atrasados, residuais, ou qualquer que seja e se 

foram pagos. Caso seja positiva a reposta, se foram pagos aos aposentados, pensionistas e 

servidores da autarquia, e por que o foi pago no dia 08/11/2017? Solicitam ciência oficial deste 

pedido ao Excelentíssimo Prefeito Municipal. 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 DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO aos Srs. Benedito Celso Pinheiro de Quadros e Marister Teresa Miziara 

Nogueira sócio proprietários da Empresa de Cinemas na Região Cinemec, que vai inaugura uma 

Sala de Cinemas em nossa cidade no próximo dia 16 de novembro. A moção se justifica na 

medida em que tal empreendimento vai gerar emprego e renda no município e propiciar lazer e 

entretenimento aos Taquaritinguenses. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso 

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

PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI e 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 e subscrito por todos os Vereadores. 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 
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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. Colocado o presente projeto em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelo Vereador 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 nº5.306, de 13 de novembro de 2017. PROCESSO Nº140/17 – AUTORIZA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A FACULDADE DE 

TECNOLOGIA – FATEC DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o 

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

aparteado pelos Vereadores: DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

MARCOS RUI GOMES MARONA. Em seguida, o Vereador PROF. CAIO PORTO pediu vistas do 

projeto. O pedido de vistas do projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 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 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi 

aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA e DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO. 2 – GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. 

CAIO PORTO, GILBERTO JUNQUEIRA e MARCOS RUI GOMES MARONA. 3 – VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO 

JUNQUEIRA, ANTONIO VIDAL DA SILVA e PROF. CAIO PORTO. Após, fez um requerimento 

Verbal: 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, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareça o 

seguinte: se a carga horária semanal dos médicos é de 20h e diária é de 4h na UBS Braz Curti, 

localizada no Bairro Santa Cruz, conforme Ofício nº734/2017 em resposta ao requerimento 

nº141/2017, por que não há atendimento de clínico geral às sextas-feiras? 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. 4 – GILBERTO 

JUNQUEIRA. 5 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, ANTONIO VIDAL DA SILVA e WADINHO PERETTI. 6 – MARCOS RUI 

GOMES MARONA. Foi aparteado pelo Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 7 – 

ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelo Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. 8 – 

ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelo Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. 9 – 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA 

e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em 
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Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, após fazer suas considerações finais, sob a 

proteção de DEUS, encerrou a presente sessão ordinária, às 21h56. 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 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_______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


