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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, 

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h46min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e seis minutos do sexto 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 25ª Sessão Ordinária do 1º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: 

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

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

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

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

HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e 

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

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

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

JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 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 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS para que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida 

concedeu MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Marcelo Rosa, professor de história com pós-

graduação e Didática e Tendências Pedagógicas. Como professor há oito anos, já lecionou em 

oito cidades da Diretoria de Ensino de Taquaritinga, tendo deixado marcas por ser sempre um 

professor próximo aos alunos e incentivador de manifestações artísticas e culturais dentro do 

ambiente escolar. Aos 17 anos, assumiu o cargo de instrutor de teatro no projeto da polícia militar 

“Quartel Legal” e no Lar São João Bosco, como voluntário. Aos 19 anos conseguiu uma bolsa de 

estudos para o curso técnico de arte dramática do SENAC de Araraquara, onde trabalhou no 

grupo de teatro Cia Burucutu e a Vavatrupe, sempre trabalhando como práticas de popularização 

de teatro e formação de público. Quando voltou para Taquaritinga, em 2004, trabalhou em vários 

grupos de teatro da cidade, fundando a Cia Atlântida de Teatro. Também trabalhou como 

professor de teatro e circo nas Oficinas culturais Leila Abramo, da Secretaria do Estado da 

Cultura, nas cidades de Monte Alto e Itápolis, e como professor e coordenador de teatro dos 

projetos Qui-legal e Centro Cultural Adesca da Cidade de Taquaritinga. Criou a “Oficina de 

Iniciação ao Fazer Teatral”, projeto social educativo, com mais de cinco anos e que já teve mais 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

de 600 alunos. Como coordenador e professor de teatro, circo e violão do projeto, foca popularizar 

o teatro de maneira eficiente, descentralizando suas ações e sendo o primeiro projeto do gênero a 

desenvolver suas atividades nos três distritos de Taquaritinga (Jurupema, Guariroba e Vila Negri). 

Fez inúmeras parcerias com instituições, levando oficinas de teatro e espetáculos ao Lar São 

João Bosco, APAE, Centro de Convivência do Idoso de Taquaritinga e o Projeto Escola da 

Família, da Escola “Felícia A. Pagliuso”. Deu oportunidades a inúmeros artistas e grupos na área 

do teatro, música, canto e dança com suas intervenções culturais, tendo convidado artistas 

conceituados para darem workshops ou fazerem intervenções artísticas na cidade. Percebendo a 

fragilidade da formação artística e cultural da cidade e de sua estrutura para oferecer circulação 

de bens culturais, criou o projeto de extensão à Oficina de Teatro “Viagens Culturais”. Participou 

inúmeras vezes de Festivais de Teatro, levando o nome de Taquaritinga e ganhando prêmios. É 

atuante no Conselho Municipal de Cultura, sendo responsável pela cadeira das artes cênicas. 

Desenvolveu o projeto “Teatro Solidário”, onde são trocados ingressos por alimentos, doados às 

entidades do município. Nesse momento, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO à Cia. de Eventos 

de Taquaritinga, que há dez anos, através da música, leva o nome de nosso município às cidades 

da região. Em seguida, entregou MOÇÃO DE APLAUSO à Turma do Pedal de Taquaritinga. 

Criada em 2013, hoje conta com mais de 70 integrantes e recebe amigos da região para pedalar 

pelas estradas rurais que circundam nosso município, além de participar de eventos de ciclismo 

em todo o Estado. Neste ano a Turma do Pedal realiza o evento 3º Ciclotour MTB de 

Taquaritinga, no dia 17 de setembro, a partir da 7 horas, no recinto “Felipe Bianchi Neto – Os 

Pampas”. O evento “Ciclotour MTB de Taquaritinga” não possui fins lucrativos e a taxa de 

inscrição será destina para cobrir seus custos, sendo uma parte retida pela “Turma do Pedal de 

Taquaritinga” para arcar com os custos anuais da equipe de ciclismo e seu excedente doado para 

o Asilo São Vicente de Paulo. Toda a renda proveniente do bar do evento será revertida para a 

APAE de Taquaritinga e será feita também uma campanha para ajudar a maternidade. O evento 

não se trata de uma competição e sim de um passeio nas estradas rurais que circundam o 

município de Taquaritinga e nossa serra, no qual será cedido o café da manhã, o almoço, os 

pontos de hidratação nos trajetos e sorteados brindes a todos os ciclistas participantes. O 1º 

Ciclotour MTB de Taquaritinga, realizado no dia 18/10/2015, contou com a participação de 305 

ciclistas de 17 cidades de nossa região, sendo sua renda revertida para a APAE de Taquaritinga. 

Já a 2ª edição ocorreu no dia 18/08/16 e contou com 450 ciclistas de 31 cidades da nossa região, 

sendo sua renda revertida para a AVCC – Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer. 

Nesta 3ª edição são esperados 800 ciclistas da nossa região. Meus parabéns a essa Turma que 

pratica o ciclismo e incentiva a realização de atividades ao ar livre, levando o nome de nossa 

cidade para toda a região. Nesse momento, solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura da 

matéria do expediente. PROCESSO Nº 147/2017 - Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura 
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de crédito suplementar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá outras 

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

conforme solicitado pelo Poder Executivo, para sua votação. PROCESSO Nº 148/2017 – Projeto 

de Lei que Altera dispositivos da Lei Municipal n.º4.318, de 29 de fevereiro de 2016, que 

especifica e dá outras providências, projeto no qual foi levantado interstício, haja vista seu 

caráter de urgência, conforme solicitado pelo Poder Executivo, para sua votação. Ofício 

nº11/2017 – Encaminha balancete do mês de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal. Ofício 

nº12/2017 – Encaminha balancete do mês de setembro de 2017 da Prefeitura Municipal. 

Ofício nº4/2017 – Comissão Eleitoral do IPREMT. Ofício nº236/2017 – Encaminha os 

balancetes de receitas e despesas referentes ao mês de setembro do IPREMT. PROCESSO 

Nº146/2017 – Interessado: Ouvidoria Legislativa. Assunto: Expediente recebido no canal 

“online” da Ouvidoria Legislativa, conforme Resolução nº64/2017 para análise do Presidente. 

Solicitação à Ouvidoria. Nome: Maria Dolores. Cidade: Taquaritinga. E-mail: 

mariadolores@gmail.com. Departamento Vereadores Mensagem. Providências quanto à questão 

dos Secretários de Saúde e da Cultura em relação ao primeiro citar a licitação e ameaçar um 

cidadão como funcionária e o segundo pela irregularidade na contratação de uma profissional no 

qual prestou os serviços, que foram anunciados gratuitos, e sendo que a empresa que prestou os 

serviços de som e iluminação foi o “Giba Som”, mas no contrato de licitação está incluído 

juntamente com os espetáculos contratados e os outros artistas porque também não receberam? 

Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA, na íntegra: “Presidente, 

questão de ordem, por favor. Eu acho que a gente está perdendo tempo aqui lendo o ofício de um 

“fake”. Essa “Maria Dolores”, é sabido de todos, ela mesma assume que é um “fake”, que ela não 

existe, é virtual, e a gente fica lendo uma denúncia de um “fake” é um negócio meio fora de 

princípios. Eu acho que a gente tem que saber, quem denuncia tem que mostrar a cara, dar o RG, 

o CPF, dizer onde mora. Agora, essa pessoa, que não é uma pessoa, é virtual, é sabido de todos 

em Taquaritinga que é um “fake”, ela mesma assume e aí não sei até que ponto a gente tem a 

obrigatoriedade de ler só porque ela fez a denúncia na Ouvidoria. Não sei”. Foi aparteado pelos 

Vereadores JOSÉ RODRIGO DE PIETRO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do 

Vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: no sentido de que, por meio da Secretaria de 

Serviços Municipais, seja promovida, em caráter de urgência, uma operação tapa-buraco na rua 

Leonel Benevides Rezende (Rua 22), no Jardim São Sebastião. Referida rua tem nascedouro em 

frente a nova via de acesso ao Bairro CAIC (atrás do Campo da Boiadeira) atravessando toda a 

parte alta do Jardim São Sebastião até o Bairro Francisco Romano, e tem sido utilizada com maior 

intensidade pelos moradores dos três os bairros, o que faz com a malha viária necessite de 

maiores cuidados. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, por meio 
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dos setores competentes, providencie a construção de uma rotatória no cruzamento das ruas 

Arlindo Duarte Azadinho e Aléssio Borelli, no Bairro Santa Cruz, visando melhorar o fluxo de 

veículos entre referidas vias. Ademais, também se faz necessária a construção de um sarjetão 

entre as ruas Aléssio Borelli e Antonio Sacomano Sobrinho, no mesmo bairro, facilitando o 

escoamento das águas pluviais. Do Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, duas 

indicações: 1- ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal no sentido de que 

proceda a realização dos estudos necessários para a impressão de cartilhas contendo os direitos 

e deveres dos professores, nos âmbitos municipal, estadual e federal. O pedido se faz necessário 

haja vista a necessidade de os professores conhecerem seus direitos. 2- no sentido de que, por 

meio dos setores competentes, tome as providências que se fizerem necessárias para facilitar o 

fluxo do trânsito no Jardim São Luís uma vez que os motoristas que saem desse bairro, para não 

fazerem o contorno, atravessam por cima do canteiro central, o que pode levar à ocorrência de 

graves acidentes. Do Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA: no sentido de que, por meio 

dos setores competentes, providencie a colocação de iluminação na Feira de Artesanato que 

acontece no Boulevard Guilherme Mantese todos os domingos, mesmo que de forma provisória, 

pois sabemos que a Praça será remodelada com previsão de iluminação em todos os espaços. 

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

providencie a construção de academias ao ar livre: 1 – No Bairro Cachoeirinha, no Distrito de 

Guariroba; 2 – No campinho de areia do Jardim Paraíso I, na Rua Francisco Inácio Pinto (Rua 6);  

3 – Na pracinha do Residencial Parque Vinícius de Morais, na Rua Geraldo Gonçalves (Rua 2). 

Tal pedido se faz necessário para fornecer mais oportunidades de lazer à população de referidos 

locais. Do Vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANO: no sentido de que, por meio da 

COMUTRAN, estude as alternativas de engenharia de tráfego para redução da velocidade dos 

veículos ou a possibilidade de implantação de uma ondulação transversal (lombada) nas 

seguintes vias: 1-Rua Ivoni Fumagalli Morano (Rua 7) próximo ao número 356, Jardim Maria 

Luiza; 2-Avenida Caetano Decaro, entre a Rua João Lasca e Praça “Elizabeth Aparecida Moraes 

Araújo” (Beth Araújo); 3-Avenida Caetano Decaro, entre as Ruas Arthur Gibertoni e Lázaro Peria. 

Tal pedido se faz necessário uma vez que moradores, comerciantes e pedestres reclamam da 

velocidade com que os veículos transitam nas referidas vias, correndo risco de atropelamentos e 

acidentes. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, duas indicações: 1- no sentido de que, por 

meio dos setores competentes realize, com urgência, a construção do muro da ponte conhecida 

como “Ponte do Gastão”, na vicinal que liga Taquaritinga a Jurupema, conforme solicitado 

anteriormente por meio da Indicação nº200/2017. Tal pedido foi realizado em junho e, ante a 

resposta apresentada e a falta de solução para o problema, faz-se necessária sua reiteração. 2-  

no sentido de que, por meio do DEMCOVE, providencie a dedetização dos formigueiros, que se 

encontram muito grandes, nas calçadas da Escola “Professor Modesto Boher”. Esses formigueiros 
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estão se alastrando e, inclusive, um deles atingiu um poste de luz, que aparenta estar podre e 

está oferecendo perigo aos pedestres e alunos da escola. Dessa forma, também se faz 

necessário que o setor responsável providencie a avaliação do grau de comprometimento do 

poste de luz atingido pelo formigueiro e, se preciso, realize a sua troca. Do Vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: no sentido de que determine à Vigilância Sanitária a colocação de placas e 

adesivos com os dizeres “PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL” e “PROIBIDA A VENDA DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 ANOS” em todos os bares e restaurantes de nossa 

cidade, conforme determinado pela Legislação Estadual e Federal. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: 

encaminhamento de 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. O presente requerimento foi colocado em discussão. 

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

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores CLAUDEMIR 

SEBASTIÃO BASSO, JOEL VIEIRA GARCIA, ANTONIO VIDAL DA SILVA, GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO, WADINHO PERETTI, MARCOS RUI GOMES MARONA e PROF. 

CAIO PORTO. Do Vereador WADINHO PERETTI: 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, informe o porquê da falta de medicamentos na farmácia municipal, 

em especial o Micofenolato de Sódio 360mg e o Tracolimo de 1mg, visto serem medicamentos de 

elevada importância para enfermidades e que, inclusive, foram solicitados a este vereador por 

populares que, ao se locomoverem até a farmácia municipal, foram surpreendidos com sua falta. 

Peço, portanto, que esse problema seja sanado imediatamente, pois não é aceitável esse tipo de 

falha dentro de uma Secretaria que dispõe de percentuais fixos financeiros para atendimento das 

demandas, solicitando que o Poder Público, por meio do Sr. Secretário da Saúde, preste as 

devidas informações sobre o fato. 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. Dos Vereadores PROF. CAIO PORTO e DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: REQUEREREM, depois de obedecidas as formalidades regimentais e 

depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta Casa de Leis, pedido de informação ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal se na Escola "Dr. Estevam S. Salvagni" foi destinada 

alguma verba para a construção da cobertura da quadra esportiva dessa unidade. Se sim, quanto 

foi destinado e quando houve esse repasse. Colocado o presente requerimento em discussão. 

Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores VALCIR 
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CONCEIÇÃO ZACARIAS, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA, MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Do Vereador MARCOS 

APARECIDO LOURENÇANO: 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 envie a esta Casa de Leis todas as cópias 

das notas fiscais referentes à aquisição de condicionadores de ar para a Secretaria de Saúde do 

Município, nos anos de 2015 e 2016. Tal solicitação prende-se ao fato de que chegou ao 

conhecimento deste vereador que foram adquiridos condicionadores de ar para a área da saúde e 

muitos não foram instalados nas Unidades Básicas de Saúde - UBS até o momento. Fez uso da 

palavra o Vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANO. Foi aparteado pelos Vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade e subscrito pelos Vereadores JUNINHO PREVIDELLI e PROF. CAIO PORTO. Do 

Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA: REQUER, 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 envie a esta Casa de Leis os 

valores totais das folhas de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal referentes aos anos 

de 2012 e 2016, mês a mês. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra 

o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelo Vereador JUNINHO 

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

requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Nesse momento, 

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

REQUERER pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envie a 

esta Casa de Leis informações sobre a existência de sindicância, aberta na Prefeitura, para 

apuração do caso da criança de cinco anos que morreu arrastada por enxurrada na tarde de 6 de 

fevereiro de 2013, após sair sozinha da Escola Municipal de Educação Básica Professora Célia 

Regina Dib Renzo, esclarecendo qual seu resultado, se ainda está sendo apurada, se os 

responsáveis pelo fato foram ouvidos e demais informações pertinentes. Colocado o presente 

requerimento em discussão, não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

requerimento foi colocado em votação e aprovado. 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 
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leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Em pauta: PROCESSO Nº137/17 – PROJETO 

DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA “SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA 

JAPONESA EM TAQUARITINGA” QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. 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 nº5.312, de 06 de 

novembro de 2017. PROCESSO Nº138/17 – PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A 

DECLARAÇÃO DE VISITANTE ILUSTRE E PROCEDE ALTERAÇÕES NO REGIMENTO 

INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA-SP, QUE ESPECIFICA. Colocado o 

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

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 

nº5.313, de 06 de novembro de 2017. PROCESSO Nº 147/2017 - Projeto de Lei que dispõe 

sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá 

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

MARCOS RUI GOMES MARONA. 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 nº5.321, 

de 06 de novembro de 2017. PROCESSO Nº 148/2017 – Projeto de Lei que Altera 

dispositivos da Lei Municipal n.º4.318, de 29 de fevereiro de 2016, que especifica e dá 

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

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

JUNINHO PREVIDELLI, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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 nº5.322, de 06 de novembro de 2017. PROCESSO 

Nº 139/2017 – PROJETO DE LEI QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A 

MORADORES DE RUA (ANDARILHOS, MENDIGOS E PEDINTES) E A PESSOAS QUE 

POSSUEM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA MENTAL, PELOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Leitura da 

conclusão do parecer da Comissão de Justiça e Redação que concluiu pela 

inadmissibilidade do Projeto de Lei n°. 5314/2017. Outrossim, tendo em vista o artigo 42, 

§2°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga, deverá o parecer ir à 

discussão do plenário para deliberação, podendo prosseguir apenas após a rejeição deste. 

Colocado o presente parecer em discussão. Fez uso da palavra o Vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 
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palavra, o parecer foi colocado em votação, sendo rejeitado por nove votos contrários, três votos 

favoráveis e duas abstenções. 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 dez votos favoráveis, dois votos contrários e duas abstenções e recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5.314, de 06 de novembro 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 – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos 

Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, JUNINHO PREVIDELLI, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, ANTONIO VIDAL DA SILVA e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. 2 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo Vereador DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 3 – ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelo 

Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. 4 – GILBERTO JUNQUEIRA, que fez uma indicação 

Verbal ao Senhor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - 

SAAET no sentido de que verifique a possibilidade de fornecer um prazo maior, de cerca de três 

meses, para famílias de baixa renda, com menores condições financeiras, quando somente uma 

pessoa trabalhar na residência, poderem efetuar o pagamento do débito com a autarquia antes de 

providenciar o corte do fornecimento de água na residência. Foi aparteado pelos Vereadores DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO PERETTI, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA e JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. 5 – JOEL VIEIRA GARCIA. 6 – ANTONIO 

VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelos Vereadores  PROF. CAIO PORTO, JUNINHO 

PREVIDELLI, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO e MARCOS RUI GOMES MARONA. 7 – PROF. CAIO PORTO. 8 

– MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores WADINHO PERETTI e 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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 envie a esta Casa de Leis planilha contendo a relação dos veículos oficiais que são utilizados 

aos finais de semana ou fora do horário de expediente, bem como quais as providências que 

serão tomadas em relação à denúncia de uso de veículo oficial fora do expediente, conforme 

denúncia em redes sociais. Colocado o presente requerimento em discussão, não havendo 

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

aprovado. 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 21h57. 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 
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gerenciamento eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, e após ser lida e 

aprovada, segue assinada pelos membros da mesa____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


