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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h07min. 

 

Às dezenove horas e sete minutos do vigésimo 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 27ª Sessão Ordinária do 1º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: 

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

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

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

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

HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e 

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

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

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

IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, 

ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, ROSA MARIA ROMANO e ZULEICA APARECIDA 

FRANCISCO DA SILVA COLOMBRO. 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 PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. 

Em seguida, fez uso da palavra na Tribuna Livre a Profª. Carmen Aparecida Lucio Marino para 

falar sobre Educação. Foi aparteada pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, PROF. 

CAIO PORTO, ANTONIO VIDAL DA SILVA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, GILBERTO 

JUNQUEIRA e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Nesse momento, solicitou ao 1º 

Secretário que procedesse a leitura da matéria do expediente. Ofício nº0230/2017 – Encaminha 

a pasta com documentos e balancetes referentes ao mês de outubro de 2017 do SAAET. 

Ofício nº262/2017 – Encaminha os resultados das análises das contas do Instituto de 

Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT por parte do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo que foram objeto de questionamento do Vereador Gilberto 

Junqueira em sessão ordinária da Câmara Municipal. Com o intuito de precisar as 

informações prestadas, foi apresentada a recente decisão da Corte de Contas, publicada 

em 09 de novembro de 2017, na qual foram julgadas regulares as contas do IPREMT 

referentes ao exercício de 2009. A íntegra da decisão seguiu anexa, constando, inclusive, a 

ressalva feita pelo Autor do TCE em relação à ausência de tomadas de providências pelo 
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Ente Federativo para equacionar o déficit técnico atuarial. Em vista do questionamento 

público apresentado anteriormente, solicitou que o presente ofício fosse lido em sessão da 

Câmara Municipal para que a informação fosse de conhecimento de todos os interessados. 

Processo nº160/2017 – Veto total ao Projeto de Lei nº 5.307/2017, que dispõe sobre o 

controle da reprodução de cães e gatos de rua no município de Taquaritinga e dá outras 

providências. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal. Do Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO, duas indicações: 1- no 

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

frente ao portão central, bem como nas imediações, onde essa providência se fizer necessária, da 

Escola “Amando de Castro Lima”, localizada entre as ruas São José e Miguel Anselmo. 2- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a construção de academias ao ar 

livre: 1- Na pista de atletismo do Ginásio de Esportes “Manoel dos Santos”, localizado atrás do 

Tiro de Guerra; 2-Na Praça “Elizabethe Aparecida Moraes Araújo” (Béthe Araújo), no Parque 

Residencial Laranjeiras. Tal pedido se faz necessário para oferecer mais oportunidades de 

realização de atividades ao ar livre para a população local. Dos Vereadores WADINHO PERETTI 

e MARCOS APARECIDO LOURENÇANO: no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

providencie a sinalização adequada na Av. Washington Luiz para realizar a conversão à esquerda 

na rua que dá acesso à Av. Ernesto Salvagni, inclusive determinando a colocação de redutores de 

velocidade em ambos os lados da avenida (lateral do Parque de Lazer Dona Dinha Camassutti). 

Tal pedido justifica-se pelo fato de que a Av. Washington Luiz apresenta tráfego intenso e o trecho 

que dá acesso à Av. Ernesto Salvagni faz a ligação entre vários setores, o que torna o cruzamento 

perigoso da forma com se encontra. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, por 

meio dos setores competentes, providencie as seguintes melhorias no Jardim São Sebastião: 1- 

Reforma da sinalização de solo na Praça “Dr. Ernesto Pagliuso”, mais especificamente no local 

onde são realizados os exames das autoescolas e também ao longo do percurso. O pedido é 

necessário uma vez que a sinalização se encontra bastante apagada, o que acaba prejudicando 

tanto os instrutores quanto os alunos das autoescolas. 2- Iluminação da passagem que liga a 

estação de trem à Avenida Capitão José Camargo Lima. O local encontra-se totalmente escuro, 

causando sensação de insegurança aos transeuntes. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a colocação de 

um semáforo no cruzamento entre as ruas General Osório e Major Calderazzo. Tal pedido se faz 

necessário uma vez que referidas ruas possuem fluxo intenso de veículos havendo, portanto, 

riscos de acidentes e de atropelamento de pedestres. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

duas indicações: 1- no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a retirada 

das árvores podres/condenadas dos canteiros centrais das seguintes avenidas: 1- Avenida Adamo 

Lui, na altura do nº1422 e em frente ao Wilson Auto Elétrica (2 lugares); 2- Avenida Mário da Silva 
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Camargo, na altura do nº698 (“Avenida do colesterol”). 2- no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, providencie a poda da árvore da Rua Julieta Lima Scrivanti (Rua 3), próximo ao 

nº296, no Jardim Buscardi. Tal pedido se faz urgente e necessário uma vez que os moradores 

locais já vêm solicitando tal providencia há alguns anos e referida árvore já ultrapassou a fiação 

oferecendo riscos de danos à parte elétrica, além do risco de quedas de galhos sobre os 

transeuntes. 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 ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que: 1 – Informe como são 

concedidas a gratificação e a função gratificada no âmbito da Prefeitura Municipal de Taquaritinga; 

2 – Encaminhe cópia das portarias de concessão de gratificações e funções gratificadas 

concedidas no ano de 2017. O presente requerimento foi colocado em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. 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: 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, apresente relação de exames realizados nos âmbitos municipal, 

estadual e federal, ou seja, quais são os exames que são de responsabilidade de cada esfera. O 

presente requerimento foi colocado 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. Em seguida, o Vereador 

JUNINHO PREVIDELLI 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 dos 

departamentos competentes, informe acerca da situação em que se encontra e quais providências 

estão sendo tomadas em relação à obra da EMEB do Jardim São Luiz, a qual está apresentando 

diversos problemas e, inclusive, até o momento não foi concluída. 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. Nesse momento foi 

entregue a MOÇÃO DE APLAUSO ao Corpo de Bombeiros, em nome do Comandante Carlos 

André Perez Mazzei, pelos relevantes serviços prestados de combate ao incêndio ocorrido na 

Serra do Jaboticabal, na qual ficaram cerca de quatro dias combatendo o fogo, que se espalhou 

pelo local em setembro deste ano. 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 
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à ORDEM DO DIA. Em pauta: PROCESSO Nº140/2017 - PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE 

AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A 

FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC DE TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. EMENDA N.º 01 - MODIFICATIVA ao Projeto de Lei n.º 5.315/2017 de 

autoria do Vereador PROF. CAIO PORTO. Colocada a presente emenda em discussão. Fez uso 

da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO e MARCOS RUI GOMES MARONA. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, a emenda foi colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 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 unanimidade e recebendo o 

autógrafo de Projeto de Lei nº5.315 de 20 de novembro de 2017. 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. Emenda Modificativa nº 1 de autoria da  Comissão de 

Constituição e Justiça que Altera a redação dos artigos 2° e 3° do Projeto de Lei 

nº5332/2017. 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 VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO PREVIDELLI e PROF. CAIO PORTO. 

Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra o presente projeto foi 

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5.332 de 20 de novembro de 2017. 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. Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI 

GOMES MARONA, que pediu vistas do projeto, em meio a grande manifestação da plateia. O 

pedido de vistas foi colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores GILBERTO 

JUNQUEIRA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, sendo 

que a cada fala percebia-se grande manifestação da plateia, tendo sido o Presidente obrigado a 

exigir ordem no recinto. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o pedido de vistas foi colocado em votação e rejeitado por 12 votos contrários e 2 favoráveis. O 

presente projeto foi colocado em discussão. Fez uso da palavra o Vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e DENIS EDUARDO MACHADO. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi 
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colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 votos contrários, recebendo o 

autógrafo de Projeto de Lei nº5.323 de 20 de novembro de 2017.  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 20h30. 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__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


