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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do vigésimo sexto dia do mês de agosto 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 18ª 

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, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI 

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

os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE 

YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO, 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 o Senhor Sérgio Schlobach Salvagni, Superintendente do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (SAAET), que compareceu à Câmara Municipal por decorrência da convocação realizada por meio 

do Requerimento Nº 149/2019, do vereador WADINHO PERETTI, para prestar esclarecimentos sobre as 

condições das bombas dos poços do nosso município, principalmente a bomba do poço que abastece o 

Conjunto Residencial Ipiranga (bairro Talavasso) e bairros adjacentes, que constantemente necessita de 

reparos. O vereador WADINHO PERETTI fez uso da palavra para realizar seus questionamentos. O senhor 

Sérgio Schlobach Salvagni foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS, MARCOS BONILLA, RODRIGO DE PIETRO e DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos 

ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 078/2019 da APAE de Taquaritinga com a finalidade de convidar 

para participar da palestra da diretoria de ensino da região de Taquaritinga sobre família e pessoa com 

deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas, no dia 27 de agosto na Câmara 

Municipal de Taquaritinga; Da Associação Protetora de Animais Anjos de Rua de Taquaritinga sobre os 

trabalhos realizados pela ONG. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador 

PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 115/2019 – 

PROJETO DE LEI Nº 5609/2019, QUE ALTERA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 325 

DA LEI MUNICIPAL N.º 3.218, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE NORMAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO 

DE TAQUARITINGA. PROCESSO Nº 116/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5610/2019, QUE DENOMINA 

ROTATÓRIA CONSTRUÍDA NA AVENIDA PAULO ZUPPANI QUE DÁ ACESSO AOS BAIRROS JARDIM 

SÃO LUIZ E JARDIM IGNEZ. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Municipal. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, realize a instalação de um semáforo no cruzamento entre a 

Avenida Paulo Roberto Scandar, Avenida Antonio Micali, Rua Prudente de Morais e Rua 24 de Outubro, 

reiterando Indicação 290/2018, deste vereador. Este vereador fez essa indicação no final do ano passado 

devido aos vários acidentes ocorridos neste local e até o presente momento nada foi feito, este ano 

continuam ocorrendo os acidentes nesta localidade, por isso solicita a instalação de semáforo para maior 

segurança dos motoristas e pedestres. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que realize, através do setor competente, a limpeza na Praça Dª Maria Soni 

Sargi (praça da Igreja São Cristóvão), na Vila Sargi, e solicita também que o Poder Executivo realize um 

estudo para instalar iluminação com lâmpadas de Led nesta praça, da mesma forma como foi feito na Praça 

Dr. Aimone Salerno. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que realize, através do setor competente, a limpeza e poda de árvores na Praça da Avenida 

Gagliano Pagliuso, na Vila Rosa, e solicita também que o Poder Executivo realize um estudo para instalar 

iluminação com lâmpadas de Led nesta praça, da mesma forma como foi feito na Praça Dr. Aimone 

Salerno. Este vereador vem sendo procurado pelos moradores desta região preocupados com a violência e 

uso de entorpecentes de usuários que aproveitam a escuridão desta praça para ficar nesta localidade. Do 

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

meio do setor competente, realize as seguintes melhorias para a Vila Fucci: 1) Colocação de placas com as 

denominações de cada rua, em todas as ruas do bairro, pois em toda a Vila Fucci não existem placas com 

os nomes das ruas; 2) Realize operação tapa-buracos nas ruas do referido bairro; 3) Realize a limpeza do 

bairro. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 

realize, através do setor competente, a limpeza e poda de árvores na Ardígio Previdelli, no Jardim Buscardi, 

e solicita também que o Poder Executivo realize um estudo para instalar iluminação com lâmpadas de Led 

nesta praça. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, determine a instalação de lixeiras ao longo da Rua Prudente 

de Morais, reiterando Indicação 062/2019, do vereador Valcir Conceição Zacarias. Este vereador vem sendo 

procurado pelos munícipes que reclamam sobre a falta de lixeiras nesta rua, e que precisam ficar segurando 

por longo tempo seus papéis e embalagens. Dos vereadores JUNINHO PREVIDELLI e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do 

setor competente, realize a substituição da iluminação da Avenida Pedro Carletto por lâmpadas de Led. 

Essas substituições já foram realizadas em outras localidades e com ótimos resultados. A referida avenida 

fica localizada em uma das entradas da cidade, é um local de grande fluxo de veículos e pedestres, e 

também está localizada ao lado do Centro de Lazer Dr. Ernesto Salvagni, que também está passando por 

uma ampla reforma. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, realize a sinalização de solo nas vicinais que ligam 

Taquaritinga ao distrito de Jurupema, e Jurupema ao distrito de Vila Negri. Este pedido é de extrema 

importância, tendo em vista que, principalmente no período noturno, os motoristas que trafegam por aquele 

local tem dificuldade de se manter na pista correta, podendo causar acidentes graves, já que existem muitas 

curvas naquelas vicinais. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a instalação de lombada nos 
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dois sentidos da Avenida Heitor Alves Gomes, especificamente na frente do Hospital dos Olhos, reiterando 

outras Indicações no mesmo sentido realizadas por vários vereadores desta Casa de Leis, nos últimos 

anos. Há necessidade da instalação de lombada neste local principalmente devido ao perigo para os 

pacientes que frequentam o referido hospital. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a reforma do muro, 

com o aumento de sua altura, e portões do cemitério municipal de Taquaritinga. Solicita também a 

instalação de concertina para evitar furtos e vandalismo no local. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo se digne designar um dos 

servidores municipais concursados para o cargo de vigia/segurança para que cumpra suas funções no 

cemitério municipal. Tal indicação se dá em razão do grande número de furtos e atos de vandalismos que 

tem sido registrado na necrópole desta cidade. Em entrevista a emissora de rádio local o Administrador do 

cemitério afirmou que no período entre 13 e 23 de agosto, ou seja, em apenas 10 dias, registrou nada 

menos que 6 boletins de ocorrência, bem como que diversos outros foram registrados por pessoas que 

tiveram os túmulos de seus entes queridos violados. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que 

encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, informações e documentações acerca do contrato firmado 

entre a Prefeitura Municipal e a empresa que recolhe animais no nosso município. Dentre as informações 

mais relevantes, requer as seguintes informações: 1) O contrato prevê o recolhimento no perímetro urbano 

somente ou rural também? 2) Qual o prazo deste contrato? 3) Qual o valor deste contrato? 4) Se este 

contrato não abranger o perímetro rural do nosso município, existe a possibilidade do Poder Executivo 

firmar contrato com alguma empresa para esta finalidade? Além dessas informações, este vereador requer 

que envie cópia do contrato. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer reiterar ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito pedido realizado por via do Requerimento nº 139/2018, aprovado em sessão ordinária 

realizada no dia 06 de agosto de 2018, prorrogado o prazo a pedido do Poder Executivo por meio do Ofício 

nº 440, de 23 de agosto de 2018, e que até a presente data não foi respondido a este vereador. O 

requerimento supracitado e o seu respectivo pedido de prorrogação de prazo estão anexos a este 

Requerimento. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para 

que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, informações acerca da situação dos motoristas que 

estão trabalhando aos finais de semanas, feriados, e que trabalharam no desfile, entretanto não receberam 

o pagamento das horas extras trabalhadas desde o mês passado, pois nem o jurídico da prefeitura e nem o 

RH achou uma solução. Os motoristas continuam trabalhando e se não tomar providências esse mês eles 

irão ficar no prejuízo, visto que está fechando a folha de pagamento e esses funcionários não sabem como 

vai ficar a situação referente aos salários deles. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, informações e 

documentações que comprovem quantos são, quais seus nomes e os locais em que estão atuando, os 

servidores municipais concursados nos cargos de vigias ou segurança. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à servidora pública que está se 

aposentando Luzia Elisabete Avezu dos Santos, pelos 30 anos dedicados à educação infantil no nosso 

município. 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 foi aprovado por 
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unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Solicita o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos professores Leandro Nery e Antônio Marinho Neto, que 

estão ministrando aulas de karatê com o projeto social intitulado “Projeto Solidário Karatê da Vila”, em 

caráter voluntário nos finais de semana, no pátio da FEPASA, no Jardim São Sebastião. Fez uso da palavra 

o vereador RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade e subscrito por 

todos os vereadores. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Requer depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, convocar com fulcro do inciso X do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de 

Taquaritinga, a Secretária Municipal de Educação, Profa. Neide Ramos Salvagni, e da Diretora da EMEB 

Comendador João Aiello, Ermelinda Elisabete Rizzo, para esclarecerem sobre as denúncias de maus tratos 

e irregularidades na atribuição de ADI na citada escola, cargos de ADI do último concurso público realizado. 

Ficam as senhoras Secretária de Educação e Diretora da EMEB cientes a entrarem em contato com o 

departamento da Câmara para agendar o dia que melhor lhes aprouver, sendo que as próximas sessões 

desta Casa acontecerão nos dias: 09, 16 e 23 de setembro. (segue cópia da agenda das sessões). Fez uso 

da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, 

GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Neste momento 

o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido para adicionar no presente Requerimento o envio das 

imagens capturadas pela câmera localizada no berçário, no período dos últimos quarenta dias, a contar da 

data desta sessão, isto é, 26/08. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

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

foi aprovado por unanimidade. 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 113/2019 – PROJETO DE LEI QUE 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 35 DA LEI MUNICIPAL N.º 4.098, DE 27 DE JANEIRO DE 2014, QUE 

ESPECIFICA. Colocado o presente pedido em discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE 

LOURENÇANO. Neste momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de Vista do Projeto, 

conforme Artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de 

Vista em votação foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 112/2019 – PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.540, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2016, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra 

o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO e BETO GIROTTO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso 

da palavra, o presente projeto de lei foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, 

aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Decreto Legislativo Nº 5607 de 26 de agosto de 

2019. PROCESSO Nº 108/2019 - PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE 

TURISMO. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. 

Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de lei foi 

colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o 

autógrafo de Projeto de Lei Nº 5606 de 26 de agosto de 2019. Não havendo mais matéria sujeita à 
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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 – PROF. CAIO 

PORTO. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, TONHÃO DA BORRACHARIA e GILBERTO JUNQUEIRA. 2 – ANGELIM. 3 – GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 4 – TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, PROF. CAIO PORTO, BETO 

GIROTTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 5 – CIDO 

BOLIVAR. 6 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO e TONHÃO DA 

BORRACHARIA. 7 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA e DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. 8 – GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelos vereadores PROF. 

CAIO PORTO e TONHÃO DA BORRACHARIA. 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 21h40min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


