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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h30min. 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do quarto dia do mês de setembro 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 19ª 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, FABIO LUIS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 

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 GILBERTO JUNQUEIRA para que lesse um 

versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS usou da 

palavra para fazer uma homenagem ao trabalho dos bombeiros. Nesse momento, foi entregue a 

MOÇÃO DE APLAUSO ao Sargento GAVA, que trabalhou por 26 anos como BOMBEIRO da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacando-se pela vocação do bem e pelo esforço, além 

de desenvolver diversas ações em prol de nossa comunidade, missão árdua, mas também muito 

gratificante. O Sargento GAVA, exemplo de dedicação, dignidade e correção, é profissional 

exemplar e valoroso cidadão de nosso município. Merecedor de toda gratidão, sempre atuou com 

extrema seriedade no cumprimento de seu dever, à disposição do povo, “Servindo e Protegendo”. 

Em seguida, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO  à Fanfarra da Escola Estadual "9 de Julho". A 

Escola Estadual "9 de Julho", fundada em 09/07/1945, vem desempenhando seu papel de 

formadora de cidadãos conscientes, participativos e atuantes em toda nossa sociedade. Na busca 

de atividades que incentivem e valorizem os jovens, foi instituído o Projeto Fanfarra com o objetivo 

de torná-los mais responsáveis, promovendo tanto a integração social, como também 

desenvolvendo o gosto pela música. O trabalho em reuni-los semanalmente é árduo, mas o 

resultado quando se apresentam em desfiles é emocionante, pois se vê a alegria estampada em 
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seus rostos e a satisfação concretizada. Nesse momento, convidou a Sra. Maria Angélica Tiossi 

Boher, presidente do sindicato dos funcionários públicos, para usar da palavra na Tribuna Livre 

tratando dos funcionários públicos municipais. Foi aparteada pelos Vereadores: ANTONIO VIDAL 

DA SILVA, MARCOS RUI GOMES MARONA, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO e PROF. CAIO PORTO. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário 

para que procedesse a leitura da matéria do expediente. OFÍCIO 0010/2017 – Encaminha o 

Balancete do mês de Julho de 2017 da Prefeitura Municipal. PROCESSO Nº118/2017 – 

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO 

VERDE” NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO 

Nº117/2017 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE CRIA A COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À VENDA 

DE JAZIGOS E CONCESSÕES NOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº114/2017 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A CONCEDER A TÍTULO DE DOAÇÃO OS BENS QUE ESPECIFICA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº113/2017 – PROJETO DE LEI QUE INSTITUI NO 

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, O “DIA 

MUNICIPAL DO SURDO”, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº115/2017 – PROJETO DE LEI 

QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR 

DE R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Vereador 

MARCOS RUI GOMES MARONA fez uso da palavra para pedir interstício desse processo, para 

que entrasse em votação na presente sessão, o que foi deferido pelo Senhor Presidente. 

PROCESSO Nº116/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do 

Vereador JOEL VIEIRA GARCIA, duas indicações: 1 – no sentido de que determine à CPFL – 

Companhia Paulista de Força e Luz que providencie a construção de uma calçada em volta da 

subestação de distribuição de energia. Os moradores do Jardim Fucci solicitam tal medida uma 

vez que, em virtude da falta de calçadas, é despejado muito entulho no local, ocasionando a 

proliferação de insetos, que podem ser vetores de doenças. 2 – no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, providencie a iluminação pública na Rua Miguel Anselmo, nº8, próximo à 

Escola Municipal de Educação Básica “Dr. Estevam S. Salvagni”, no Jardim Buscardi. Tal pedido 

se faz necessário uma vez que o local encontra-se muito escuro, causando a sensação de 

insegurança aos moradores do entorno. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, proceda à análise de viabilidade de 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

implementação de sistema de Internet sem fio “wi-fi” em praças e logradouros públicos do 

Município de Taquaritinga. Busca-se diante de tal pedido a ampliação do acesso dos munícipes 

ao imenso conteúdo disponibilizado na Rede Mundial de Computadores, permitindo que pessoas 

trabalhem, estudem e se divirtam em locais públicos. Em anexo, apresento cópia de Projeto de Lei 

visando a facilitar a elaboração e adequação do texto normativo à realidade do Município. Do 

Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, duas indicações: 1 – no sentido de que, por meio 

dos setores competentes, providencie a instalação de um semáforo no cruzamento entre a Av. 

Capitão José Camargo Lima e a Rua Octávio Cavalentino Martinelli, no Jardim São Sebastião. Tal 

pedido vem reforçar a Indicação nº117, datada de 10/04/2017, uma vez que os motoristas que se 

dirigem à parte alta do Jardim São Sebastião são obrigados a virar a esquerda nessa Avenida, o 

que pode trazer sérios riscos de acidentes com os veículos que vem da Rua Octávio Martinelli. 

Caso não seja possível a colocação do semáforo, que ao menos seja providenciada a sinalização 

adequada. 2 – no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a fixação de 

placas indicando o atendimento preferencial aos idosos nos locais de atendimento ao público, 

especialmente nos hospitais e unidades básicas de saúde do município. Tal pedido se faz 

necessário tendo em vista o que dispõe o Estatuto do Idoso no que tange ao atendimento 

prioritário que deve lhes ser disponibilizado. Do Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: no sentido 

de que, por meio dos setores competentes, providencie a reconstrução do Muro da Escola 

Municipal “Maria Milani Bombarda” do Distrito de Vila Negri, que caiu ano passado. Tal pedido se 

faz necessário especialmente tendo em vista questões de segurança dos alunos e funcionários. 

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

providencie a fixação de placas com a inscrição “PROIBIDO JOGAR LIXO” nas áreas verdes e 

praças públicas de nossa cidade, assim como nos distritos de Jurupema, Vila Negri e Guariroba. 

O pedido se faz necessário tendo em vista reclamações de diversos moradores acerca do lixo 

inadequadamente descartado nesses locais. Ademais, também se faz necessária a 

reforma/recuperação das placas que se encontram nessas áreas, pois se encontram bastante 

apagadas. Do Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, duas indicações: 1 – no sentido 

de que, por meio dos setores competentes, providencie a liberação do restante do Estádio 

Taquarão, ou pelo menos do último setor da zona interditada. Cite-se que a liberação existente é 

parcial, para pouco mais que 7 mil espectadores e, em que pese o público presente aos jogos ser 

em torno de 3 mil, referida área deve ser dividida ao meio com a torcida adversária, por 

determinação da Policia Militar em atendimento as normas de segurança. Dessa forma, das cinco 

entradas existentes na área liberada apenas duas podem ser utilizadas pela torcida do CAT, o que 

tem causado enormes filas, desconforto e tumulto quando da realização dos jogos. Com a 

liberação ainda que parcial da área interditada, todas as cinco entradas passariam a ser utilizadas 

otimizando a entrada de torcedores e facilitando toda a logística da partida, seja a nível de 
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conforto, seja no aspecto de segurança. 2 – no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, adote medidas urgentes no sentido de providenciar o reparo da iluminação dos 

postes de energia das Ruas 11 e 13, além da Praça da Igreja de São José Operário, no Conjunto 

Residencial Ipiranga (Bairro Talavasso). Cite-se que todo bairro vem sofrendo com a falta de 

iluminação pública, mas os pontos supracitados merecem atendimento urgente, sendo que o 

departamento competente da Prefeitura fez uma análise prévia dos trabalhos a serem executados 

concluindo serem necessários pequenos reparos e manutenção nas caixas de energia que ficam 

no solo, pois as lâmpadas não estão queimadas. Do Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO: no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, realize estudos sobre a possibilidade de 

adoção do programa de financiamento “Frota Nova Municípios”, anunciado pelo Governador 

Geraldo Alckmin, que será operado pela Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista. 

Referido programa permitirá, com subsídio do governo estadual, isenção de taxa de juros para 

ajudar os municípios na renovação da frota para aquisição de ambulâncias e outros veículos, 

visando à melhoria da prestação dos serviços. Muito embora tenha sido realizado pedido de 

cessão de duas ambulâncias e um rolo para serviços de asfalto por meio do “Programa 

Desenvolve São Paulo” ao Governo do Estado (“item 2” do Requerimento nº76/17, datado de 

05/06/17), em contato com a Casa Civil, verificou-se que o município deve se inscrever no 

Programa de Financiamento para poder se valer dos seus benefícios, haja vista nosso município 

necessitar de, além de ambulâncias, vans de transporte de passageiros, ônibus escolares, dentre 

outros. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

providencie a implantação de sinalização vertical para uso exclusivo de veículos de autoescola 

com o intuito de melhorar o tempo de aproveitamento das aulas de direção. O pedido se faz 

necessário uma vez que algumas autoescolas do município procuraram este Vereador solicitando 

tal providência, considerando-se o fluxo intenso de veículos e a falta de vagas para 

estacionamento nas ruas centrais da cidade. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, prejudicado na Sessão Ordinária 

do dia 21/08/17: 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 os seguintes esclarecimentos sobre o SAD – Serviço de Atenção Domiciliar do 

Município de Taquaritinga, disponibilizando relatório com as seguintes informações: 1- Nome, 

quantidade de profissionais de cada área, função e carga horária semanal de cada membro da 

equipe SAD (técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, fisioterapeutas, 

médicos e etc.); 2-  Data de entrada no SAD de cada membro da equipe; 3- Horário de entrada e 

saída de cada membro do SAD; 4-  Quantas visitas médicas a pacientes foram realizadas desde o 

início desse serviço, tendo em vista que seu funcionamento começou em agosto de 2013 e que o 
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profissional médico é exigido pelo Ministério da Saúde na equipe; 5- Devolução do livro ponto do 

SAD, que não se encontra na sede desde junho/julho de 2016 e ninguém sabe responder para a 

equipe onde está, bem como, relatório sobre onde se encontrava referido livro e a data da entrega 

no SAD, assim que esta acontecer. Peço que as respostas sejam, por favor, disponibilizadas com 

provas documentais que corroborem efetivamente os relatórios apresentados. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI, 

que o subscreveu. 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: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos Seresteiros 

da Viola, da Escola Técnica de Arte Municipal - ETAM Santa Cecília, que, representando 

Taquaritinga, abrilhantaram a Festa do Peão em Barretos, realizada no dia 25 de agosto deste 

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

RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelo Vereador 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. De Todos os 

Vereadores: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Presidente da Comissão 

Organizadora dos Festejos do Aniversário da Cidade, extensiva a todos os membros, 

parabenizando-os pelo excelente trabalho realizado durante este mês de agosto. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 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 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 Vigilância Sanitária, realize um 

levantamento de quais as farmácias de Taquaritinga cadastradas no Programa Federal conhecido 

como “Farmácia Popular” do Governo Federal. Colocado o presente requerimento em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo Vereador 

JUNINHO PREVIDELLI, que o subscreveu. 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: 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 setores competentes, apresente informações acerca da conclusão do inquérito 

administrativo a respeito do acidente com uma van da Prefeitura Municipal que transportava 

pacientes para realizarem hemodiálise no município de Araraquara, causando sete vítimas fatais 

em 2014. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 
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MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO PREVIDELLI, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA 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 pelos Vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, PROF. CAIO PORTO e 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 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 Educação, apresente as seguintes informações acerca 

do concurso para Professor de Educação Básica - Peb I e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 

ADI: 1- Qual a previsão para a realização do concurso? 2- Será realizado este ano ainda? Em caso 

negativo, justifique. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador PROF. CAIO PORTO. Não havendo 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. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: 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 de ofício ao responsável pela entrega do conjunto de apartamentos no Bairro Vila 

Sargi, denominado “Rafael Tramonte”, informe se as pessoas contempladas na oportunidade do 

sorteio são realmente as que atualmente ocupam os referidos apartamentos. O requerimento se 

faz necessário porque existem denúncias de que vários daqueles imóveis já foram negociados 

com terceiros prejudicando, desta forma, os suplentes. Colocado o presente requerimento em 

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

Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA e PROF. CAIO PORTO, que o subscreveram. Não 

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

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, dois 

requerimentos: 1 - 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 setores competentes, esclareça 

o que segue: 1-Quantos bolos foram distribuídos da Prefeitura para as Escolas municipais e 

estaduais em virtude do aniversário da cidade? 2-Qual o valor total gasto? 3-Qual seria o valor 

total gasto caso os 125m de bolo fossem feitos na rua, como era feito anteriormente? Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 

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

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores 
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CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, PROF. CAIO PORTO e ANTONIO VIDAL DA SILVA. 2 – 

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 setores competentes, apresente os seguintes 

esclarecimentos: 1- Quantos funcionários trabalham na Vigilância Sanitária; 2- Função de cada 

um; 3- Se existe algum funcionário que recebe gratificação pelo trabalho prestado e o nome. 

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

JUNQUEIRA. Colocado o presente requerimento em discussão. 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 WADINHO 

PERETTI: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à estudante Naiara Bianchi, filha da 

Professora Rosângela e do técnico em eletrônica Evaldo Bianchi. Naiara é aluna da Faculdade de 

Tecnologia (Fatec) e fará um intercâmbio de seis meses na Universidade Duoc UC, em Santiago, 

no Chile. A estudante concorreu com alunos de todas as Fatecs e foi uma das dez melhores, 

tendo sido contemplada com uma bolsa de estudos do “Programa Ibero-Americanas”, em uma 

parceria do Centro Paula Souza com o Santander Universidades. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. 

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 e subscrito por todos os Vereadores. Dos Vereadores JOSÉ 

RODRIGO DE PIETRO, PROF. CAIO PORTO, JOEL VIEIRA GARCIA e MARCOS RUI GOMES 

MARONA: REQUEREREM, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de 

ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, o envio de Moção de Apoio à aprovação 

urgente do PLC 19/2017 e emendas. Os vereadores da Câmara Municipal de Taquaritinga/SP 

subscritos, solidarizam-se com os trabalhadores das ETECs (Escolas Técnicas), FATECs 

(Faculdades de Tecnologia) e Administração Central do CEETEPS (Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza) e pedem aos deputados estaduais que agilizem a aprovação do PLC 

19/2017, de autoria do governador Geraldo Alckmin, que prevê a equiparação salarial dos 

administrativos à Lei 1.080/2008, bem como a aprovação das emendas apresentadas pelo 

sindicato da categoria (SINTEPS), que visam a concessão de melhorias para os profissionais da 

instituição, que não poupam esforços para manter a qualidade dos serviços prestados à 

população. Certos da sensibilidade dos parlamentares da Assembleia Legislativa, os vereadores 

desta Câmara Municipal subscrevem-na atenciosamente. Colocado o presente requerimento 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 e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador 
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ÂNGELO BARTHOLOMEU: 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 setores competentes, 

informe se existe uma equipe para realização de limpeza e outros serviços que se fazem 

necessários no cemitério municipal e se seria da competência da Prefeitura a formação de uma 

equipe para isso. Muito embora tenha havido pedido de informações acerca dos funcionários do 

cemitério por meio do Requerimento nº60/17 (de 08/05/17), ante a resposta apresentada, 

solicitam-se novas informações, pois tem havido bastante reclamação da população a respeito do 

estado do cemitério, que se encontra bastante descuidado. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos 

Vereadores GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, JUNINHO PREVIDELLI, VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS, MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA e WADINHO 

PERETTI. 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 ao que procedesse a leitura da matéria destinada à 

ORDEM DO DIA. Em pauta: PROCESSO Nº112/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE PROCEDIMENTOS A SEREM EXIGIDOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA EM 

ACADEMIAS, ESTABELECIMENTOS DE GINÁSTICAS, ESPORTES E AFINS, NO MUNICÍPIO 

DE TAQUARITINGA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

PREVIDELLI. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA, GILBERTO 

JUNQUEIRA e DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 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 nº5.287, de 04 de setembro de 2017. 

PROCESSO Nº115/2017 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL 

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

havendo 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 nº5.290, de 04 de 

setembro de 2017. 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 – JOEL 

VIEIRA GARCIA. Foi aparteado pelo Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. 2 – PROF. 

CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA, GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, 
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JOSÉ RODRIGO DE PIETRO e JOEL VIEIRA GARCIA. 3 – ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi 

aparteado pelo Vereador WADINHO PERETTI. 4 –  GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado 

pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA, WADINHO PERETTI e JUNINHO PREVIDELLI. 5 

– ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelos Vereadores GENÉSIO APARECIDO 

VALENSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO 

PERETTI e MARCOS RUI GOMES MARONA. 6 – MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi 

aparteado pelos Vereadores MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, JOSÉ RODRIGO DE 

PIETRO, JUNINHO PREVIDELLI, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e ANTONIO VIDAL DA 

SILVA. Foi feito um requerimento verbal ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em nome 

de todos os Vereadores para que, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de 

ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, determinasse ao órgão competente, o 

PROCON do município de Taquaritinga, que tomasse as providências legais cabíveis em relação 

aos consumidores que se sentiram lesados com o cancelamento do show do cantor Gustavo 

Lima, na sexta-feira, dia 01/09. Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo 

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

votação, sendo aprovado por unanimidade. Após fazer suas considerações finais, sob a proteção 

de DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária, às 21h54. 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_______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 


