CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h33min.

Às dezenove horas e trinta e um minutos do vigésimo dia do mês de maio 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 12ª Sessão
Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente - JOSÉ ROBERTO GIROTTO; VicePresidente – DR. DENIS EDUARDO MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º
Secretário – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU,
APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE
MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS RUI GOMES MARONA,
ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausente o
vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANO. 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, NILTON
CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, ROSA MARIA ROMANO, 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 GILBERTO JUNQUEIRA que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o
Presidente desta Casa de Leis, BETO GIROTTO, explicou a ausência na Tribuna Livre do Sr. Subprefeito
do Distrito de Guariroba, Vitório Cavalini, cuja presença, através de convocação com fulcro do inciso X do
artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, estava marcada para a presente Sessão Ordinária.
Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (autor da convocação),
GILBERTO JUNQUEIRA, WADINHO PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO e TONHÃO
DA BORRACHARIA. Após o debate, o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO manteve a
convocação do Sr. Subprefeito do Distrito de Guariroba, Vitório Cavalini, por meio do Requerimento
099/2019. Neste momento, foi entregue pelo vereador propositor CIDO BOLIVAR, MOÇÃO DE APLAUSO
ao Engenheiro Manoel Silveira Bueno Neto, por ter se destacado na função de Superintendente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga (SAAET), e pelos relevantes serviços prestados frente à
Autarquia. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos
ofícios, convites e comunicados: Convite da Diretoria da 75ª Subseção da Ordem de Advogados do Brasil
tem a honra de convidar os vereadores para participarem da Solenidade de Lançamento do Projeto OAB vai
à Escola, com a palestra “Cidadania e Democracia”, ministrada pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, que ocorrerá no dia 30 de maio de 2019, na Casa do Advogado
de Taquaritinga; Ofício Nº 011/2019, da Prefeitura Municipal, referente ao balancete do mês de março de
2019. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que
procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 34/2019 – PROJETO DE LEI Nº
5528/2019, QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.379, DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1992, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as
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Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga (SAAET) no sentido de que, seja solucionada a
questão do responsável pela conta de água em imóveis alugados. Atualmente, em imóveis alugados, o
cadastro da conta permanece em responsabilidade do locador, por isto, este vereador vem pedir à autarquia
o direito do proprietário do imóvel transferir a responsabilidade da conta para o locatário. Dos vereadores
PROF. CAIO PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no
sentido de que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de elaboração de lei para incentivar a
instalação de indústrias no nosso município. Solicita também, como medida de incentivo à instalação de
novos investimentos para Taquaritinga, a colocação de outdoors em lugares estratégicos na nossa região,
principalmente nas rodovias importantes, como a Rodovia Washington Luís e Carlos Tonani. Do vereador
GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por
meio do setor competente, seja determinada a colocação de três braços de luz na Rua Alfio Sampieri,
próximo à antiga Maq Móveis. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no
sentido de que, por meio do setor competente, seja determinada a limpeza nos arredores do Ribeirãozinho,
no trecho compreendido entre a Recapex e o Posto Eldorado. Este vereador vem sendo procurado pelos
moradores preocupados devido ao mato alto nas margens do rio. Do vereador TONHÃO DA
BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor
competente, seja determinada a limpeza das vias públicas dos bairros onde houver acúmulo de lixo e
galhos, principalmente nos locais onde a população costuma descartar lixos, galhos e entulhos. Este
vereador está preocupado com o acúmulo de lixo que pode ser potencial criadouro do mosquito da dengue.
Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio
do setor competente, seja determinada a instalação de coberturas nos pontos de ônibus do Jardim
Acapulco, e que seja realizada a sinalização de trânsito, com a pintura de solo e placas indicativas. Foram
apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO
MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, a
relação contendo os nomes das empresas que foram contempladas com a doação de terrenos pela atual
Administração Pública. Ademais, requer saber quais foram os critérios de escolha para ser beneficiado com
essa doação. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE
APLAUSO ao repórter Auro Ferreira, excelente jornalista e radialista que há décadas vem realizando um
brilhante trabalho nos veículos de comunicação na nossa região. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS
EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o
presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores
PROF. CAIO PORTO, WADINHO PERETTI, TONHÃO DA BORRACHARIA, VALCIR CONCEIÇÃO
ZACARIAS, MARCOS BONILLA e RODRIGO DE PIETRO. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes
informações: 1) Cópia do contrato com a empresa Portal Imobiliária; 2) Relação dos proprietários dos
imóveis locados pela Prefeitura; 3) Valores pagos mensalmente dos imóveis locados pela Prefeitura nos
exercícios 2017, 2018 e 2019. Dos vereadores PROF. CAIO PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA:
Solicitam o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Promotora de Justiça Dra. Marília Bononi
Francisco, tendo em vista suas relevantes atividades jurídicas e sociais em nosso município. Com uma
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parabenizar à ilustre Dra. Marília pelo seu comprometimento social. 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 e subscrito pelos vereadores ANGELIM,
WADINHO PERETTI, CIDO BOLIVAR, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, JUNINHO PREVIDELLI, BETO
GIROTTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO
JUNQUEIRA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e RODRIGO DE PIETRO. Do vereador DR. DENIS
EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em
tempo hábil, se há a possibilidade de instalar armários nas escolas do nosso município para os alunos
guardarem seus materiais escolares. Este é um pedido dos alunos e pais que estão encontrando problemas
com o transporte diário dos materiais pesados em suas mochilas, causando dores principalmente nas
costas das crianças e adolescentes. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, a situação atual de um imóvel que
se encontra no lote de terreno sob número 4, da quadra B, no loteamento denominado Núcleo de
Desenvolvimento Integrado Nadir de Paula Eduardo, com as seguintes matrículas: número 22476, matrícula
22487 e matrícula número 33294, chegando assim ao vértice que deu início e fim a presente descrição
perimétrica perfazendo uma área de 1440.00 metros quadrados. Com essas informações, requer saber: 1)
O ano em que foi doada a área pela prefeitura municipal; 2) O nome do beneficiário; 3) Se houve algum
processo judicial no mesmo; 4) No caso de haver processo judicial, se houve alguma sentença; 5) Se houve
algum processo e/ou sentença, requer que envie as cópias. Do vereador GENÉSIO APARECIDO
VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, em
que situação se encontra o serviço de órgão expedidor (RG – registro geral). A funcionária que
desempenhava esse serviço estava em desvio de função e por ordem judicial não pode mais executar o
mesmo, por isso, muitas pessoas sofreram prejuízos sem ter um funcionário responsável por emitir o
referido documento. Requer ainda informações se este serviço é função do município ou do Estado, e caso
seja de responsabilidade estadual, que fosse encaminhado ofício ao Governo Estadual. Do vereador
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de
Educação juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, informe, em tempo hábil, um cronograma de
quando será implantado o programa de cursos de primeiros socorros nas escolas e instituições de ensino
superior no nosso município, conforme disposto na Lei Ordinária Nº 4509 de 11 de junho de 2018. O escopo
do programa Cursos de Primeiros Socorros é fazer com que as instituições de ensino, sem prejuízo de suas
demais atividades ordinárias, efetivem cursos que: l - capacitem os professores e os funcionários para
exercer os primeiros socorros e estarem preparados para que qualquer acidente nas escolas que exija um
atendimento imediato; II – ensinem os alunos a maneira mais correta e segura para lidar e presenciar
situações de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, de acordo com suas idades e
capacidade de discernimento; Caso tenha um cronograma, enviar cópias do mesmo. Do vereador
RODRIGO DE PIETRO: Ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga para que este Vereador tenha
autorização para acompanhamento e seja informado dos processos, inquéritos e procedimentos junto ao
Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas que deram início em sua gestão como
Presidente dessa Casa de Leis, nos exercícios 2017 e 2018. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE
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foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer o
envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar em Taquaritinga, Capitão Emerson Coelho, com o
propósito de solicitar-lhe o deslocamento de viaturas nos terminais bancários do nosso município, no horário
compreendido entre 18:00 e 22:00. Neste horário, as pessoas, principalmente idosos, ficam mais
vulneráveis à ação criminosa por causa do encerramento do expediente bancário e estes não contarem com
vigilantes após o expediente. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais
nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores CIDO BOLIVAR, VALCIR CONCEIÇÃO
ZACARIAS, JUNINHO PREVIDELLI, BETO GIROTTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR.
DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, GENÉSIO
APARECIDO VALENSIO e RODRIGO DE PIETRO. Neste momento, pela ordem, o vereador JUNINHO
PREVIDELLI fez um REQUERIMENTO ORAL com a finalidade de que envie oficio à Empresa Rumo
Logística, responsável pelo transporte ferroviário em Taquaritinga, no sentido de solicitar à empresa
esclarecimentos a respeito do alto volume de suas locomotivas durante a madrugada. Este vereador vem
sendo procurado pelos munícipes, pois durante as madrugadas as locomotivas da referida empresa ficam
emitindo alertas sonoros o tempo inteiro, atrapalhando o sossego dos moradores. O presente requerimento
foi votado e aprovado por unanimidade. Neste momento, pela ordem, o Presidente da Câmara BETO
GIROTTO leu o convite realizado pelo prefeito Vanderlei Mársico no qual convida os vereadores a
participarem do ato de assinatura dos termos de fomento referentes às emendas impositivas do ano de
2019, que será realizado no dia 23, às 14:30, na Prefeitura Municipal. Estarão presentes as entidades
contempladas pelos vereadores. Em seguida, BETO GIROTTO fez pedido ao vereador líder do governo,
MARCOS BONILLA, para solicitar ao Prefeito que transfira o ato de assinatura da Prefeitura Municipal para
a Câmara Municipal. 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 32/2019 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
QUE CONCEDE LICENÇA AO SENHOR LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA, VICE-PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o
presente projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o
presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto
recebeu o autógrafo de Projeto de Decreto Legislativo Nº 5526 de 20 de maio de 2019. PROCESSO Nº
30/2019 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUI O PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA, AUTORIZA A REDUÇÃO DO NÚMERO E A EXTINÇÃO DE CARGOS, DISCIPLINA O
REGIME DE DISPONIBILIDADE REMUNERADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Há uma Emenda para
ser votada neste projeto. EMENDA MODIFICATIVA Nº 02. Colocada a presente emenda em discussão. Fez
uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO e
MARCOS BONILLA. Neste momento, o vereador PROF. CAIO PORTO fez pedido para retirar a presente
emenda. Após a retirada da emenda modificativa nº 02, o vereador MARCOS BONILLA se pronunciou no
sentido de acrescentar no presente Projeto de Lei Complementar a emenda modificativa nº 02 nos mesmos
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(PROF. CAIO PORTO) e uma abstenção (TONHÃO DA BORRACHARIA). Colocado o presente projeto de
lei complementar em discussão, não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra foi
colocado em votação e foi considerado prejudicado, assim sendo rejeitado, nos termos do artigo 41 da Lei
Orgânica do Município de Taquaritinga, por sete votos farováveis, três votos contrários (PROF. CAIO
PORTO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e RODRIGO DE PIETRO) e três abstenções (TONHÃO DA
BORRACHARIA, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS). Neste momento, o
Presidente da Câmara, BETO GIROTTO fala sobre a austeridade da Câmara Municipal de Taquaritinga,
que está entre as que melhor usam o dinheiro público. Não é de hoje que a Câmara Municipal de
Taquaritinga tem usado com responsabilidade sua verba anual. Mais uma demonstração dessa austeridade
pôde ser comprovada pelo estudo intitulado “Mapa das Câmaras”, elaborado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP). O levantamento traz informações de interesse da sociedade no que se
refere à população de cada cidade, ao número de vereadores, à quantidade de funcionários e ao custo per
capita dos legislativos municipais. A pesquisa, que retrata o ano de 2018, põe a Câmara de Taquaritinga em
primeiro lugar na macrorregião e na 39.ª colocação dentre 644 municípios paulistas (a capital, São Paulo,
fica fora do estudo porque tem as contas analisadas por um tribunal próprio). Com 15 vereadores, 13
servidores concursados e três estagiários, a Câmara teve um custo por habitante de R$ 45,61 no ano
passado, quase nove reais a menos que a segunda colocada, Ibitinga. Em seguida, BETO GIROTTO faz
comentários sobre a Audiência Pública que tem como tema a Discussão do Projeto de Lei Complementar Nº
5525, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria de Serviços Municipais, cria e extingue cargos de
provimento efetivo, em comissão e as funções gratificadas necessárias, procede a uma nova organização
da Secretaria e dá outras providências, realizada no último dia 16 de maio e discorda sobre as atitudes do
vice-prefeito de Taquaritinga com relação aos comentários sobre o presente tema. Não havendo mais
matéria sujeita à deliberação em Plenário na 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 –
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, PROF.
CAIO PORTO, TONHÃO DA BORRACHARIA, RODRIGO DE PIETRO, BETO GIROTTO, JUNINHO
PREVIDELLI, MARCOS BONILLA e ANGELIM. 2 – ANGELIM. Foi aparteado pelo vereador DR.
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 3 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores
MARCOS BONILLA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e BETO GIROTTO. 4 – PROF. CAIO PORTO. Foi
aparteado pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 5 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos
vereadores WADINHO PERETTI, PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO
HENRIQUE MOUTINHO e RODRIGO DE PIETRO. 6 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado
pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 7 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores PROF.
CAIO PORTO, BETO GIROTTO, WADINHO PERETTI, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO
JUNQUEIRA e RODRIGO DE PIETRO. 8 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos
vereadores PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI e RODRIGO DE PIETRO. 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 22h00min. E para constar
eu______________________ PROF. CAIO PORTO, 1º Secretário, determinei lavrar a presente Ata, que
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