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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h30min. 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do vigésimo quinto dia do mês de março do ano dois mil e dezenove, 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 6ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – JOSÉ ROBERTO GIROTTO; Vice-

Presidente – DR. DENIS EDUARDO MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º 

Secretário – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO 

VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES 

MARONA, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 

Ausente o vereador: JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foram convocados para prestar seus serviços nesta 

Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA MACHADO VALADARES, IRINA 

PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINHE YULE, JULIANA 

MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, TIAGO CHUECO e 

ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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 PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, fez o 

uso da Tribuna Livre a ex vereadora de Taquaritinga, Mirian Ponzio. Foi aparteada pelos vereadores PROF. 

CAIO PORTO, BETO GIROTTO, GILBERTO JUNQUEIRA e TONHÃO DA BORRACHARIA. Em seguida, 

o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e 

comunicados: Ofício Nº 62/2019 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga, referente 

aos balancetes da receita e despesa do mês de fevereiro de 2019; Ofício Nº 65/2019 do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Taquaritinga, referente aos balancetes do mês de fevereiro de 2019. Neste momento, 

foi entregue pelo vereador propositor VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, MOÇÃO DE APLAUSO à 

enfermeira Lisiane Cristina Branco, que participou do Grau (Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e 

Emergências do Estado de São Paulo), em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, representada 

pelo Corpo de Bombeiros, que agregou esforços e recursos deslocando profissionais para a cidade de 

Brumadinho/MG, devido ao desastre ambiental que devastou a cidade no dia 25/01/2019. Lisiane, 

enfermeira do Grupo de Resgate, foi escalada para participar da Missão Brumadinho devido ao seu alto 

grau de excelência e competência. Em seguida foi entregue pelo vereador propositor MARCOS BONILLA, 

MOÇÃO DE APLAUSO à técnica de enfermagem Márcia Regina de Oliveira Simão, que se aposentou 

recentemente, pelos relevantes serviços prestados à população. Neste instante, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do 

Expediente. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, seja realizada a recuperação da estrada municipal que liga 

Jurupema à Itagaçaba, reiterando Indicação 275, realizada pelo vereador Tenente Lourençano, no ano de 
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2018. Ademais, após o período de chuvas, neste ano, esta estrada encontra-se em situação precária, 

necessitando urgentemente de recuperação. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos 

na Rua Dacer Pala, no Jardim Laranjeiras, reiterando Indicação 278 do vereador Tonhão da Borracharia, 

realizada em 2018. A quantidade de buracos e pedras soltas provenientes destes buracos estão colocando 

em perigo os motoristas e moradores da referida rua. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja providenciada a colocação 

de placa de “Pare” no cruzamento da Elvira de Lucca com a Avenida Adamo Lui. Ocorre que se trata de 

uma rotatória com quatro esquinas, onde em três delas já existe a placa de “Pare”, com exceção da esquina 

da Elvira de Luca, o que tem ocasionado transtorno e perigo aos motoristas. Do vereador PROF. CAIO 

PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, 

seja realizada a reforma da sinalização de trânsito aérea e terrestre dos bairros Jardim Paraíso, Jardim 

Santo Antônio e Jardim Micali, e demais bairros que necessitam deste serviço. Há a necessidade da 

realização deste serviço pois as placas de trânsito e de sinalização terrestre desses locais estão apagados, 

podendo causar acidentes sérios. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a roçagem na 

EMEB Professora Emília Menon da Silva, no Bairro Lopes Moreno. O serviço é necessário, pois o mato 

neste local está muito alto. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a limpeza das vielas no 

Residencial Ipiranga, pois as mesmas se encontram intransitáveis e necessitam de limpeza urgente. Do 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do setor competente, seja realizada a notificação dos donos dos terrenos da Rua Adelmires Silva 

Pavarina, no Jardim dos Ipês, para fazerem a limpeza de seus respectivos terrenos, pois estes se 

encontram com mato alto e sujeira, ocasionando a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões e 

cobras venenosas. Ademais, há a necessidade da recuperação asfáltica dessa rua, pois existe um ponto 

desta via que está cedendo devido ao tamanho do buraco. Por fim, os moradores desta localidade estão 

reclamando da alta velocidade que trafegam nesta via, por isso pede-se a instalação de uma lombada na 

altura do número 164 na referida rua. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento responsável, seja realizada a limpeza da 

viela nas proximidades da Rua Rui Barbosa, número 1549, e proximidades de Oliveira Ferragens, pois está 

ocorrendo a proliferação de caramujos e escorpiões naquela região. Do vereador ANGELIM: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, sejam 

realizadas as seguintes providências na Av. Mário da Silva Camargo, no Parque Residencial Laranjeiras: 1) 

Troca de lâmpadas queimadas nos postes existentes no canteiro central, reiterando Indicação 006/19, do 

Vereador Valcir Conceição Zacarias; 2) Poda de árvores de modo que a copa não atrapalhe a iluminação. O 

objetivo é garantir mais luminosidade aos moradores e às pessoas que utilizam o chamado "Balão do Pôr 

do sol" para a prática de caminhada. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer o envio de ofício à Ferrovia 

Paulista S/A – Fepasa, com a finalidade de solicitar a esta empresa a demolição do barracão em 

Taquaritinga, pois este é causa de transtornos e insegurança à população. Estes locais para os quais ainda 
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não foi dada uma destinação final acabam servindo de pontos para moradores de ruas, marginais e 

usuários de drogas. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO, BETO GIROTTO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 

Após debatido, o presente Requerimento foi retirado pelo vereador propositor. Neste momento, todos 

vereadores fizeram REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe a esta 

Casa de Leis em tempo hábil qual a previsão para a instalação da Incubadora de Empresas no antigo 

barracão da FEPASA, pois este local para o qual ainda não foi dada uma destinação final acaba servindo de 

ponto para moradores de ruas, marginais e usuários de drogas. Ademais, como este espaço atualmente 

está sendo usado por marginais e usuários de drogas, requer o fechamento imediato deste barracão até a 

sua destinação final. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis em tempo hábil qual destinação foi 

dada para a EMENDA IMPOSITIVA aprovada e inserida na LOA para o exercício de 2018, mais 

especificamente sobre Aquisição de ambulância no Valor R$ 10.000,00, de cada vereador, visto que até o 

momento a aquisição da ambulância não ser do conhecimento deste Vereador e da população que solicitou 

e necessita deste transporte. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Requer pedido de informação à Secretaria 

Municipal de Educação para que comunique a este vereador quando será realizado o Concurso Público 

PEB I, no município de Taquaritinga. Fez uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Não havendo 

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

votação e aprovado por unanimidade. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis em tempo hábil a 

relação dos funcionários do Poder Público Municipal que estão em desvio de função. Quais serão as 

providências tomadas e onde irão trabalhar estes funcionários após o dia 3 de abril?. Do vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a 

esta Casa de Leis em tempo hábil o motivo de não ser tomadas as devidas providências com relação ao 

muro do CAPS, no Jardim São Sebastião. Este vereador enviou o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais)  

para a solução deste problema por meio de emenda impositiva, e até o presente momento o Poder 

Executivo não solucionou. Há necessidade urgente do aumento do muro, pois há invasões de usuários de 

drogas e ladrões no CAPS. 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. Foram 

deliberados e votados os seguintes Projetos de Lei: PROCESSO Nº 06/2019 – PROJETO DE LEI QUE 

CRIA A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL A ALTERAÇÃO DE MÃO DE 

DIREÇÃO OU INSTITUIÇÃO DE MÃO DUPLA DE DIREÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Este 

projeto possui uma EMENDA MODIFICATIVA. Colocada a presente Emenda em discussão, fez uso da 

palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, BETO GIROTTO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

WADINHO PERETTI, CIDO BOLIVAR e JUNINHO PREVIDELLI. Neste momento, o vereador WADINHO 

PERETTI fez pedido de vistas da Emenda e consequentemente do Projeto de Lei. O pedido de vistas foi 

votado e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na 
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ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em 

seguida, os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – PROF. CAIO PORTO. 2 – JUNINHO 

PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO e PROF. CAIO PORTO. 3 – ANGELIM. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e MARCOS BONILLA. 4 – GENÉSIO APARECIDO 

VALENSIO. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, MARCOS BONILLA, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e BETO 

GIROTTO. Neste momento, o vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO faz um REQUERIMENTO 

ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de 

Leis em tempo hábil quem é o atual proprietário do imóvel localizado na Rua Santo Antonio, ao lado UBS 

Anur Felipe Gabriel, em Jurupema. Neste imóvel há um vazamento de água, e foi pedido através de 

Indicação 039/19, do Vereador Tonhão da Borracharia, para a Subprefeitura de Jurupema ou o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAET) providenciar o conserto. Requer ainda, informações se este imóvel 

foi doado pela municipalidade e se foi cumprida as regras de doação de imóveis. 5 – DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO. 6 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

WADINHO PERETTI, PROF. CAIO PORTO, BETO GIROTTO e TENENTE LOURENÇANO. 7 – BETO 

GIROTTO. Neste momento o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO assume a presidência. Foi 

aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS BONILLA, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e PROF. CAIO PORTO. 7 

– TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO, 

PROF. CAIO PORTO e MARCOS BONILLA. 9 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores 

TONHÃO DA BORRACHARIA e BETO GIROTTO. Não havendo 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 21h45min. E para constar eu______________________ PROF. CAIO 

PORTO, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


